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Nebeatidėliokime,
kas nebeatidėliotina

KELETAS ŽODŽIŲ DĖL TREMTIES 
ARCHYVO

Mes spaudoje ir šiaip jau kiekvie
na proga mėgstame pasigirti ir pasi
didžiuoti tuo, kas padaryta, ir nuty
lime apie tai, kas nepadaryta, nors 
būtinai turėjo būti padaryta. Ir iš 
tikrųjų: ir nepriklausomo gyvenimo 
metu ir. tremtyje mūsų daug kas ne
padaryta ne dėl to, kad nebūtų buvę 
galima padaryti, bet daugiausia dėl 
mūsų pačių neapdairumo ar net apsi
leidimo. Nepadaryti to, kas galima ir 
turi būti padaryta yra nedovanotinas 
apsileidimas ir nusikaltimas būsi
moms kartoms. Galėčiau suregistruoti 
ištisą litaniją tų darbų, kurie ir ne
priklausomoje Lietuvoje ir čia trem
tyje mūsų galėjo ir turėjo būti pada
ryti, bet vis dėlto jie buvo nepadaryti. 
Tačiau ką toks jų suregistravimas ir 
spaudoje iškėlimas bepadėtų? Ta! 
būtų lyg botagu pliaukštelėjimas per 
vandenį!

Spaudoje jau esu iškėlęs nebe vie
ną tokių nebeatidėliotinų darbų. Jų 
reikalingumo, būtinumo ir nebeatidė- 
Uotinumo niekas neginčijo, bet jų 
vykdymas nerado atgarsio tuose, ku- 

- riems priklauso jo iniciatyva ir orga
nizavimas. Drįstu priminti ir dar vie
ną tokį nebeatidėliotiną darbą. Tai 
daryti mane, be kitko, paskatino ir 
LTB pranešimas spaudoje. Jame, be 
kitko, rašoma, kad liepos 13 d. Geis- 
lingene įvykęs eilinis Pabaltijo Cen
tro Komitetų pirmininkų pasitarimas, 
kuriame antruoju punktu buvęs svar
stomas ir šis klausimas:

Hooverio Institutas sutinka 
priimti 30 metų saugoti Pabaltijie
čių tremtinių archyvus ir visą kitą 
vertingą medžiagą. Atsikūrus ne
priklausomoms jų valstybėms — 
tuoj jį grąžinti. Taip pat sutinka ir 
tuoj pat pareikalavus grąžinti, bet 
su sąlyga, kad jis galės pasidaryti 
kiekvieno dokumento nuorašą. Ar- 
< liyvo nugabenimo į JV išlaidas ap
moka Institutas. '
LTB pranešime nieko nepasakyta, 

ką šiuo klausimu yra nutarę Pabaltijo 
Centro Komitetų pirmininkai: ar jų 
vadovaujamos tremtinių bendruome
nės naudosis ta Hooverio Instituto ti
krai vertinga paslauga, ar ne. Mums, 
lietuviams, kol kas ta Hooverio In
stituto paslauga pasinaudoti būtų be
veik neįmanoma, nes mūsų Tremties 
Archyvas, berods, dar net nepradėtas 
organizuoti. Kad Tremties Archyvas 
skubiai organizuotinas, rodos, turėtų 
būti visiems aišku. Tuo reikalu 1947 
m. pabaigoje išleistame „Mūsų Kalen
doriuje“ 1948 metams rašiau: „Turime 
tris bibliografines įstaigas, patyrusių 
žmonių vadovaujamas, kurios stro
piai renka ir saugo lietuvių tremtinių 
spaudinius. Tačiau ligi šiol mes dar 
neturime lietuvių tremtinių archyvo, 
kuriame būtų renkama, tvarkoma ir 
saugojama lietuvių tremtinių ben
druomenės dokumentinė bei archyvi
nė medžiaga, kurios juk apsčiai esa
ma, ir ji be tinkamos globos nyksta.

LTB ,Archyvo reikalingumas kiek
vienam kultūrininkui yra supranta
mas, ir jis reikia organizuoti neati
dėliojant. Kol toks archyvas bus su
organizuotas, archyvinės medžiagos 
rinkimą galėtų pasiimti kuri nors 
bibliografine įstaiga. Arciiyvinės 
medžiagos rinkimas jau yra tiek pri
brendęs, jog jo tolimesniam laikui ati
dėti nebegalima.

Kada baigsis mūsų stovyklinis gy
venimas, sunku būtų pasakyti, tačiau 
jau aišku viena, kad jis ilgai nebesitęs. 
Daug mažesnių stovyklų jau panai
kinta, suliejant jas su didesnėmis. Jų 
dokumentinė ir archyvinė medžiaga 
reikalinga globos. Be to, jau nemažai 
žmonių ir išemigravo. Galimas daik
tas, kad vienas kitas jų turėjo ir ver
tingos dokumentinės ir archyvinės 
medžiagos. Nesant kas ją rinktų, ji 
galėjo būti sunaikinta ar šiaip kur 
numesta.

Jei laiku nesusirūpinsime savo ar
chyvine bei dokumentine medžiaga, 
daug jos žus.“ (122 psl.)

Šiandien Tremties archyvo skubus
(Nukelta į 5 pusi.)

siomis savaitėmis Pietryčių Europoje 
turėtų įvykti revoliucinių pasikeiti
mų, kurie iš pagrindų sugriautų visą 
„liaudies demokratijų“ sistemą, o kas 
beliktų, tai būtų tik sovietinių respu
blikų šešėlis pagal Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos pavyzdį. Netenka abejoti, 
kad Tito ir kominformo konfliktas 
šiuos gandus sustiprino. Karčiai ves
tas naminis komunistų ginčas dar 
nėra baigtas, priešingai — viešumai 
paskelbus Belgrado ir Maskvos vestą 
susirašinėjimą jis (gijo aštresnę for
mą. Jau kalbama apie ūkines Jugo
slavijos kaimynų sankcijas Belgra
du!, kurios tegalėtų sudaryti' even
tualiu atveju pirmąją masyvesnės 
intervencijos pakopą. Bet kadangi 
pagaliau ir kitos Rytų Europos vals
tybės, kaip Čekoslovakija ir Vengri
ja, jaučiasi atsidūrusios prieš didesnį 
spaudimą, nėra' negalimi ir staigme
nos pobūdžio pasikeitimai. Žinoma, 
šie gandai bus sutikti su reikalingu 
skepticizmu ir ne be kritiško patikri
nimo, tačiau tatai yra juo sunkiau, 
kadangi ne visados galima vadovau
tis tiksliai sukontroliuojamais faktais.

Pietryčių Europa naujų Įvykių išvakarėse

Rugpiučio 23 d. Rumunijos aneksija ?
Paskutinės aktualijos

Rusija siekia tiesioginių sienų su Italija, Graikija ir 
Europos Turkija. Tolimesnis tikslas - rusiška R. Europa

„Neue Zūrcher Zeitung“ rugpiūčio 
13 d. vedamajame rašo:

Jeigu tie gandai, kurie dabar 
sklysta apie Pietryčių Europą, ati
tiktų nors pusę tiesos, tai artimiau-

Iš pirmojo žvilgsnio gandai, kad 
Sovietų Sąjunga ketinanti Pietryčių 
Europos teritoriją užvaldyti, atrodo 
absurdiški. Kaip, pvz., gali Sovietų 
S-ga galvoti apie Rumunijos aneksi

nėmis surakinti sėdi už grotų, ir tvir
tinama, kad areštuotų komunistų, ku
rie priešintųsi aneksijai, skaičius 
skaičiuojamas tūkstančiais. Toliau 
šnekama apie sovietų kariniu dalinių

5
ti,

Praėjusį sekmadienį Kiilnas išgyveno retas iškilmes: dalyvaujant Popiežiaus legatui Kardinolui Clemens Mi- 
cara ir daugeliui kitų aukštų dvasininkų, buvo iškilmingai atšvęstos čia atvaizduotos Kiilno katedros kertinio 
akmens pašventinimo 700 metų sukaktuvės. Nors Katedra karo metu buvo nukentėjusi, tačiau remonto dar
bai pastūmėti tiek, kad iškilmingosios pamaldos, kurias celebravo Popiežiaus legatas, galėjo po ilgos per
traukos pirmą kartą įvykti vėl Katedroje. Pažymėtina, kad į šias Iškilmes buvo atvykę daugelis aukštųjų 
dvasininkų iš užsienio, net iš JAV. Negalėjo jose dalyvauti tik Vengrijos arkivyskupas Midszenty, kuriam 
Vengrijos vyriausybė nedavė leidimo išvykti iš Vengrijos. „Foto Marburg“

ją, kada Bukarešte juk turima ko
munistams ir kominformui ištikima 
vyriausybė, kada kraštas militariškai 
okupuotas, policija kontroliuojama, o 
dabar Belgrade vykstančioje Duno
jaus konferencijoje, satelitams pade
dant, visiškai teisėtai Dunojaus val
dymas išplečiamas nuo Linzo ligi pat 
Juodosios jūros? Ir vis dėlto yra fak
tų ir pasigirsta balsų, kurie kaip tik 
aliarmuoja dėl Rumunijos. Jos užs. 
reik, ministeris Anna Pauker Duno
jaus konferencijoje neseniai pati pa
reiškė, kad Dunojaus valstybės esan
čios rusų protektorate. Naujuoju mo
kyklų ir religijų įstatymu Rumunijoje 
yra bet kuriai Vakarų dvasinei ar 
bažnytinei įtakai kelias užkirstas. 
Jau gegužės mėn. viešose Iškilmėse 
demonstrantai šūkavo, kad Rumuni
ja turėtų būti įjungta Sovietų Sąjun
gom (Panašiai buvo praėjusių metų 
gruodžio mėn. paruoštas monarchijos 
griuvimas). Kadaise buvę iškilę ko
munistų vadai, kurie pasižymėjo de
mokratinių partijų likvidavimu ir 
kurie privedė prie „liaudies demo
kratijos“ sukūrimo, šiandien grandi- 

koncentravimą, o Rumunijos emi
grantų spauda tvirtina, kad Rusija 
Rumunijoje, nors susisiekimo lini
joms su Austrija saugoti pilnai pa
kaktų 30.000 vyrų, ligi šiol laikė ma
žiausiai 160.000 vyrų, po konflikto su 
Tito šis kiekis dar padvigubintas. 
Rumunijos kariuomenės, ypatingai 
karininkų korpo „valymas“, kaip to
liau pabrėžiama, esąs daromas tik 
sąryšy su ruošiama aneksija.

Rumunijos valstybės vyrai, esą 
emigracijoje, šiuos gandus sutinka 
labai rimtai. Paryžiuje pasirodančia- 
me jų naujajame organe „La Nation 
Roumaine“, kurį leidžia tautinės ūki
ninkų partijos, liberalų ir nepriklau
somų socialistų komitetas, pateikiami 
šie įsidėmėtini sakiniai:

„Rumunijos tragedija, artinasi į 
savo viršūnę. Sovietų Sąjunga ruošia 
formalią Rytų Europos valstybių 
aneksiją, tas valstybes okupuodama, 
jų politinę, ūkinę ir žmogišką nepri
klausomybę sunaikindama. Rumuni
ja kris kaip pirmoji auka. Demokra
tinių partijų, kurios politiškai atsto
vauja rumunų tautai, vardu, mes

— Visi trys kariniai gubernatoriai 
Frankfurte sutarė, kad likusioji 
„Kopfųuote“ dalis po 20 DM asme
niui būtų išmokėta ateinantį penk
tadienį, rugpiūčio 20 d. Visiems
tiems, kurie deponuodami pinigus A 
ir B formos pareiškimais nurodė sa
vo turimas bankuose eln. s-tas, po 
20 DM bus išmokėta ne grynais pi
nigais, bet pervesta jų ein. s-ton.

• • •
— Graikijos vyriausybės daliniai 

antradienį užėmė Grammos kalnuose 
vyr. sukilėlių būstinę. Sukilėliai ne
tvarkingai pasitraukė Albanijos lin
kui, net palikdami savo sužeistuo
sius. Skaičiuojamasi su tuo, kad šia
me sektoriuje po keletos dienų siJci- 
lėlių banditų likvidavimas gali baig
tis.

• • «
— JAV karo ministeris K. Royal 

pareiškė: „Mes turime legalią ir mo
ralią teisę pasilikti Berlyne, palaikyti 
normalų keleivių susisiekimą ir mai
sto transportą tarp jo ir vakarinių 
zonų, mes buvome jame ir pasiliksi
me jame. Mes nusistatę išlaikyti pa
kankamą liniją aprūpinimui ir trans
portui J Berlyną. Mes neprovokuo
jame ir nelaukiame, kad būtume pro
vokuojami, užtat laikysimės kietai.“

♦ ♦ •
— Iš JAV pradėjo masiškai grįžti 

Sovietų Sąjungon rusai — inžinieriai, 
aukštesniojo rango technikai — vy
rai ir moters, kurie tenai yra išgy
venę jau po keletą metų. Paskuti
niųjų dviejų mėnesių būvyje tokių 
asmenų, įskaitant ir jų šeimų narius, 
išvykę daugiau negu 500. Grįžimas 
vyksta tokiu mastu, jog Daily Mali

Vorko korespondentes spren
džia, kad šio judėjimo pagrinde galįs 
būti atitinkamas Kremliaus potvarkis 
evakuotis.

* ♦ ♦
— Vokietijos rytų zonos sovietini-, 

mas vyksta pilnu tempu. Buv. vo
kiečių gen. štabo karininkas ir da
bartinis Brandenburgo provincijos 
vidaus reikalų ministeris B. Bechler 
savo viešoje kalboje reikalavo, kad 
„pilną rytinės zonos sovietizaciją ly
dėtų ūkinis dvejų metų planas". So- 
vietinimo pasisekimo raktas yra po
licijos organizacija ir centralizacija.

* ♦ ♦
— Praėjusį penktadienį, pasigir

dus pirmosioms žinioms apie naują 
Sovietų kariuomenės judėjimą Ru
munijoje, užs. reikalų ministeris An
na Pauker iš Belgrade tebęsitęsian- 
čios Dunojaus konferencijos grįžo 
Bukareštan. Rumunijos vyriausybė 
žinias apie šį sovietinės kariuomenės 
judėjimą nei patvirtina nei paneigia.

kviečiame vįsas laisvąsias tautas vi
somis priemonėmis paremti Rumuni
jos gynimą“.

Kaip esame patyrę, pastebi „Neuo 
Zūrcher Zeitung“, buv. premjeras 
gen. Radescu, buv. užsienių reikalą 
minist. pasekretorius Alexander Cret- 
zianu, buv. valst. pasekretorius Emll 
Ghilezan ir buv. Rumunijos pasiun
tinys Washingtone, Carol Davila, ne
seniai lankęsi JAV valst. departa
mente ir įteikė du memorandumus, 
kuriuose išdėstytas dabar Rumunijai 
gresiąs pavojus. Juose tvirtinama, , 
kad aneksijos data numatyta rugpiū
čio 23 d., karaliaus Mykolo suruošto 
perversmo metinių diena, prisime
nant kaip tądien 1944 m. Rumunija 
stojo kariauti Sąjungininkų pusėn ir 
tuo būdu žymiai palengvino staigų 
Rusijos smūgį Vengrijon. Rumunijos 
vyriausybės iniciatyva aneksija bū
sianti vykdoma „plebiscito“ forma, 
kad sudarius išorinį įspūdį, jog pati 
tauta pareikalavusi paskelbti „Ru
munijos tarybų respubliką“, o tuo 
pačiu kad jokia galybė negalėtų pri
mesti, jog tuo pažeista Jungt. Tautų 
charta ar taikos sutartis. Esą ligi 
šiol dar niekada nepavykę, argumen
tuoja buv. Rumunijos valstybės vy
rai, panaikinti rusų sukurtą faits ac- ■ 
complis. Argumentą, kad Sov. Są
junga šiandien ir be to esanti Balka
nų valdytoja ir dėl to nereikalinga

(Nukelta į 5 pusi.)
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L.S.S-gos Iškilmingoji Diena
JUBILIEJINĖJE STOYTjKIXJJE AIJPIL’ PAPĖDĖJE, ISARO UPĖS KILPOJE

I Praretėjusius stovyklos bos pertvarkytos
PATYRĖ LTB CENTRO KOMITETO PIRMININKAS EUCOMĖ

Rirmoąios stovyklavimo savaitės 
pabaigoje, kai lietuviškieji skaučių 
ir skautu miestai galutinai susitvarkė 
ir atskirų sodybų rajonai pasipuošė, 
kaip IlI-sios Tautinės stovyklos or
ganizatorių jau iš anksto buvo nu
matytą, rugpiūčio septintąją Alpių 
papėdėje įvyko Iškilmingoji Diena 
Lietuvos Skautų Sąjungos 30-ties me
tų sukakčiai atžymėti. Panašios iš
kilmės .buvo ruošiamos tą dieną ir 
Baltijos pajūryje įsikūrusioje LSS 
stovy Idoje, nes tuo sutapdinimu kaip 
tik norėta išreikšti abiejų stovyklau
jančių ąkautų .grupių yienipgumas.

Alpių stovykloje sukaktuvinė die
ną prasidėjo 9 yąl. Brolijos ir Sese- 
rijęs iškilminga eisena .su vienetų vė
liavomis į aikštę vi laaro upės, kur 
yyko -tautinės vėliavos kulne -pakėli
mo ceremonijos. Tai reikšmingas 
įyykįs: ištremta iš tėvynes lietuviš
koji trispalvė pakilo Alpių kalnuose! 
Vėliau trispalvės iškilo ir stovyklų 
rajonuose. Prieš IL-tą valandą per 
t.ūkstąntis skautų-čių suplaukia prie 
įruošto skautų stovykoje altoriaus pa
simelsti Ąukščfcuslaj.am ir paprašyti 
jo .malonės, kad greičiau gražintų 
Tėvynei laisvu nuo nelaimių apsau
gotų likus.iuosi.us brolius namie, duo
tų stiprybės vargstantiems Sibire, 
amžiną ramybę suteiktų įnirusiems 
bei nukankintiems skautams. Iškil- 
mingas pamaldas atlaikė Sv. Sosto 
Delegatas Kan. F- Kapočius.

Iškilmingas 30-ties metų LSS 
gyvavimo aktas

prasidėjo 14 vai. Skaučių stovykloje. 
Ątūjkama kalba iškilmes atidarė LSS 
Tarybos Pirmininkas Vyr. Sktn. K. 
Palčiauskąs, Garbės Prezidiuman 
pąkvįesdamas eilę tautai ir skautįjaj 
nusipelniusių asmenų, dabar esančių 
vadovaujančiose vietose dėl Lietuvos 
laisvės su VLIKO pirmininku prof. 
M- Krupavičium priešakyje, iškilmėse 
dalyvaujančius ir nedalyvaujančius. 
Šių pagerbtinų asmenų tarpe buvo 
buv, Lietuvos Respublikos Preziden
tas Dr. K, Grinius ir Lietuvos skautų 
įkūrėjas vyr. sktn. P. Jurgelevičius. 
Tarybos Pirmininkas savo įspūdinga
me žodyje nušvietė Lietuvos skauti- 
joc istoriją, pasiektus laimėjimus n 
apibrėžė dabartinius šios organizaci
jos uždavinius tremtyje. Po to sekė

• Sveikinimai, kurių buvo gausybė, tiek ' 
gyvu žodžiu tiek telegramomis bei 
laiškais. Pažymėtina' vengrų skautų 
šefo pavaduotojo gen. Selkey sveiki
nimas, kuriuo akcentavo, jog ištrem
tos iš savo tėvynės tautos bendrau
damos tremtyje vis labiau suartėja. 
Ukrainiečių skautų atst. kun. Myęk 
priminė tuos garbingus laikus, kada 
kunigaikščiai Gediminas, Kaributas, 
Algirdas ir Kęstutis savo humanišku 
valdymu jungė lietuvių ir ukrainiečių 
tautas. Paskutinieji vargo metfli tu
ri šias abi tautas yėi suartinti. „Kaip 
mums, taip ir Jums, lietuviai, neteko 
skaųtijos 3Q metų jubiliejų švęsti sa
vose tėvynėse. Bet ateis laikas ir mes 
vėl galėsime savojoje žemėje pasa
kyti sayo žodį. Mes, ukrainiečiai, 
šventai tikime, jog kelsis Lietuvą su 
sotine Vilniumi!“, baigė ukrainiečių 
skautų atstovas savo reikšmingą svei- , 
kinimą. Dar sveikino lenkų, vokiečių : 
skąutai, [RO atstovas ir kt. i

Gausiai iškilmėse dalyvavusius , 
įvairių tautybių svečius maloniai nu- ’

; stebino po iškilmingo akto apie 17 vai. 
I įvykęs šaunus tūkstanties skautų-čių
■ , paradas plentų Mittenyvaldo link. Fo- 
,'iografai ir filmuotojai, kurių buvo
• keletas, stengėsi iš įvairių padėčių tą
• puikų vaizdą Alpių papėdėje įamžin- 
į ti. Drąsiai iškėlęs galvas lietuviškasis 
i tremties jaunimas su savo vėliavų
■ mišku defihavo pro aukštuosius sve-
■ čius. Greta ju žygiavo ir vyresnio
■ amžiaus pirmieji Lietuvos skautai. 
I Tai buvo lietuvių skautų triumfas Al- 
i pių kalnuose.

Si iškjlmingojj diena buvo įšpū- 
dįngai .užbaigtą

Sukaktuviniu Laužu,
kuris po vėliavos nuleidimo iškilmių 

' ir skautams posisptįnus buyp LSS
Tarybos Pirmininko Vyr. tikti), K. 

i Palčiausko, tarps jam atitinkamą žo
dį, įkurtas. Laužui skaisčiai degant 
įvykdyta įvairi ir ' įdomi programa. 
Alpių kalnų apsuptame slėnyje, Isą-

■ ro upės kilpoje darniai skambėjo vi
sų dalyvių dainuojamos lietuviškos 
skautiškos dainos ir leidžiamos skau
tiškos „raketos“. Iš atliktos prie laužo 
programos pažymėtina Schw. Gmtin- 
do tunto skautų pasirodymas su „Ge- 
diminįo Sapno“ inscenizavimu ir se
sių memingeniečių lietuviškų pabaig
tuvių vaizdelio parodymas. Žiūrovų 
eilėse dalyvavęs būrys ukrainiečių 
Skautų entuziastingai reiškė savo su
sižavėjimą programa. Visi pergyve
no nuostabą, ūmai išvydę aukšto kal
no viršūnėje tris didžiulius žibintus. 
O tatai simbolizavo tris Lietuvos 
skautijos gyvavimo dešimtmečius. 
Baigiant laužo programą sktn. Ži
linskienė vokiečių kalba pasakė gra
žų žodį, padėkodama svetimų tauty
bių svečiams, savo aktyviu dalyva
vimu iškilmėse pagerbusiems Lietu
vos skautus.

Saldus miegas po gausių įspūdžių
Po tokios įspūdingos ir turiningos 

dienos, kaip šeimininkams skautams, 
taip ir nakvynės pasilikusiems sve
čiams, buvo saldus miegas skautiš
kose palapinėse. Nė nepajusta išau- 
šusio gražaus sekmadienio ryto. Po 
rytinės ruošos ir pamaldų svečiai 
nakvynininkai pradėjo arčiau susi
pažinti su skautų stovykliniu gyve
nimu. O pasižiūrėti būta ko. Ne vei
dui sekmadienį iš ryto sunkvežimiais 
prigužėjo vėl naujų svečių, nors 
didžioji dauguma atvykusiųjų šešta
dienį tą patį vakarą išvažinėjo.

Tenka mesti žvilgsnis ir į svečius, 
kas jie tokie buvo. Jų buvo įvairiau
sių tautybių. Nekalbant jau apie sve
čius lietuvius, kurių čia lankėsi dau
giausia, pažymtėtina apie 200 užsie
niečių studentų apsilankymas. Tai 
buvo anglai, amerikiečiai, švedai, 
olandai ir kitų tautybių studentai, 
studijuoją vokiečių universitetuose, 
Lietuvius skautus savo apsilankymu 
pagerbė ir Tarptautinio Biuro atsto
vas Mr. Monnet, kuris labai domėjosi 
stovyklų įrengimais, Ilgokai čia vie
šėjo ir su lietuviais skautais bendravo 
vengrų Skautininkas Oskar.von Sel
key, 1920—1944 m. laikotarpyje buvęs 
vengrų skautų šefo pavaduotojas, vie
nas žymiausių vengrų skautybės kū
rėjų ir jos išugdytojų. Per vienas 
eilines vėliavos nuleidimo ceremoni
jas jis įteikė Stovyklos Viršininkui 
Vyr, Sktn. Ant Saulaįčiui vengrų

S. m. rugpiūčio 9 d. LTB Centro 
Komiteto Pirmininkas P, Gaučys lan
kėsi EUCOME pas DP Skyriaus Vir
šininką p. A. Sųuadrillį. Ta proga bu
vo iškelti šie aktualūs klausimai:

— S. m. birželio 15 d. PC IRO Ge
neral. Sekretorius H. Tuck išleido lai
kinį įsakymą dėl tremtinių stovyklų 
savivaldos. Ar tas potvarkis pakeis 
ir kaip dabartinę santvarką?

— Praktiškai šis potvarkis vargu 
ką pakeis. Stovyklų Komitetai galės 
pristatyti IRO Administracijai vado
vą, o ši tvirtins.

■— Šiuo metu PCIRO ruošia nuo 
IX. 1 stovyklų tarnautojų sumažini
mą 40%. Dirbančiųjų skaičius yra 
sur.edukuo.tas, kad dar mažinant, su
grius visas aparatas, o ypatingai nu-

skautų garbės lazdą ir pasakė: „Tegul 
ši lazda palydi jus visus į jūsų gra
žią ir laisvą Tėvynę“. Nuolatiniais 
svečais stovyklautojais Puvo latvių, 
ukrainiečių, lenkų ir vokiečių atskiri 
skautų padaliniai.

Šimtai lietuvių ir syet imtaučių 
svečių labiausiai domėjosi esančia 
skaučių stovykloje

Seserijos rakdarbių parodėle, 
kurią suorganizavo ir tvarkė vyr., 
sktn. O. Zajlskifinė. Si parodėlė tai 
buvo įrodymas, jog lietuvės skautės 
ir Skurdžioje tremtyje gyvendamas: 
nepamiršo savosios tautodailės. Tei
singai rašė stovyklinis dienraštis, kad1 
gilų Tėvynės ilgesį Skautės įaudė tub- : 
pių raštais į juostas, o prisimindamos 
tėviškės kiemą, kruopščiai dirbo kry-; kentės .švietimo ir kultūros reikalai, 
želius ir koplytėles. Juostos, mezgi
niai ir lėlės tautiniais apdarais kreipė 
į save kiekvieno praeivio akį, ypač 
svetimtaučio, kuriam, matyt, tokios 
grožybės nebuvo dažnai matytos. Iš 
jų daugelis teiravosi apie tų puošme
nų įsigijimo sąlygas, ir buvo labai pa
tenkinti sužinoję, jog gali šių rank
darbių nusipirkti.

Tokio pat susidomėjimo susilaukė 
ir įruoštoji vyrų skautų stovykloje 
prof. Ig. K-čiaus

drožinių parodėlė.
Tai kruopštaus profesoriaus tremties 
metų darbo vaisius, kurio tik dalelę 
tegalėjo čia atgabenti. Lietuviškieji 
pakelės kryžiai, koplytėlės iš po su
manių rankų valdančio peilio išėjo 
miniatiūroje vispje savo grožybėje.

Skautiškąjį gyvenimą vaizduojan
čią parodą buvo įruošęs dail. sktn. Ži
linskas. Parodos eksponatais svečiai 
ir skautai labai domėjosi.

Kam iš svečių dar teko pasilikti 
stovykloje ir sekmadienio vakarą, tas 
galėjo pasigrožėti tikrai puikiu vai
zdu, kai plačiame stovyklos rajone 
prie kiekvieno tunto sužibo laužai ir 
pasigirdo įvairios nepasibaigiančios 
skautiškos dainos... Tos dainos, atsi
trenkusios į aukštųjų Alpių kalnų 
uolotas viršūnes, skrido Tėvynėn 
pranešti ten pasilikusiems broliams 
skautų tremtinių puoselėjamas viltis, 
jog IV-ji Tautinė Stovykla bus nebe 
palei šaltąjį Isarą/bęt jau mielojo Ne
muno pakrantėse. D. Penikas

— Apie naujus dirbančiųjų atlei
dimus man nieko nežinoma. Manau, 
kad tai negalima, bet aš pasiteirausiu,

— Ar Stabas turi kokių naujų ži
nių DP biliaus reikalu?

— Deja, tuo tarpu nieko nauja.
— Kaip bus su tais DP, kurie 

yra gimę kitose šalyse, Vokietijoj, 
Rusijoj etc.

— Jie galės pasinaudoti tų šalių 
kvota, kurios pusė bus rezervuota DP.

— PCIRO mus ragina reikalauti iš 
vokiečių įstaigų atlyginimo už karo 
metu vokiečių konfiskuotą turtą. Kur 
mes turime kreiptis?

— Tuo reikalu yra išleistas specia
lus potvarkis. Aš jį jums atsiųsiu, I 
bet jį .turi turėti ir PCIRO Area.

— Šiomis dienomis dalis Schweia- 
furto stovyklos gyventojų (750) keti
nama iškelti į 6 kitas stovyklas, nes 
jų užimamose patalpose norima 
įrengti pereinamąją stovyklą, Šią 
žiemą toji pati grupė buvo iškelta ■ 
Wurzburgo siekiant to paties tikslo. 
Gyventojai turėjo didelių nuostolių, 
dabar vos spėjus susitvarkyti, jie vŠL 
keliami.

— Išemigravus nemažam skaičiui 
tremtinių atsirado vietų stovyklose: 
Gen. Clay įsakė sudaryti planą, pagal 
kurį praretintos stovyklos bus užpil
domos. Viengungiai neturėtu priešin
tis, nes jiems visvien kur jie gyvena. 
Kai dėl šeimų, aš pasiteirausiu smulk
menų, tačiau neprižadu, kad jūsų pra
šymas tų žmonių nekelti bus paten
kintas.

— Kaip su Dailės parodos epspo- 
natų transportu į JAV?

— Stabas duoda leidimą ekspona
tams išgabenti į JAV. Tačiau jūs tu
rite garantuoti, kad tie eksponatai 
nebus parduoti, priešingu atveju — 
už parduotus reikės mokėti muitą. Už 
parduotus eksponatus bus apmokėta 
60% DM, o likusioji užsienio valiuta. 
Gautom sumom galėsit pirkti žaliavai 
ir kas jums reikės.

— Jums paraginus, mes įsteigėm 
liaudies meno išdirbinių kooperaty
vus, tačiau jų įstatų vokiečių teismai 
nenori tvirtinti. ■

— Praneškite apie tai mums raštu. 
Mes juos paspausime. (LTB)

Pasitarimas švietimo reikalais
S. m. rugpiūčio 10 d. Fellbache 

įvyko specialus pasitarimas švietimo 
reikalais, kuriame dalyvavo Vykd. 
Tarybos Pirmininkas, Finansų ir Kul
tūros Tarnybų reikalų Valdytojai, 
LTB Centro Komiteto Pirmininkas, 
L. R. Kr. Vyr. Valdybos Atstovas, 
Švietimo ir Kultūros Tarybos Pirmi
ninkas, Švietimo Valdybos Pirminin
kas, LTB C.K. ryšininkas prie Vykd. 
veiksnių.

Buvo išnagrinėta dabartinė mūsų 
mokyklų finansinė būklė, kuri dau
geliu atveju yra sunki, nes daug vi
dur. mokyklų mokytojų negauna at

Augsburgiškių bėdos

Fallingbosielio kronika
Išvykus senojo LTB komiteto na

riams į užjūrius, rųgpiūčjo 1 d. buvo 
išrinktas naujas Fallingbostelio Emi
gracinės stovyklos lietuvių komitetas 
—■ pirm. v. Dumčius, vjcep. adv. V. 
Igųaitis, sekret, agr. J. Rąpkevičjus, 
ižd, V. Markevičienė ir kultūr. reik, 
vadovas žurn. Alb. Pocius,

— Stovykloje, nežiūrint emigraci
nių. rūpesčių, gražiai veikia skautai. 
Liepos 17 d. jie buvo surengę įspū
dingą Dariaus-Girėno minėjimą.

Dabartiniu metu stovyklos skau
tams vadovauja: skaut. J. Mikolajū- 
nas, skaut, Kaiendrienė ir sk. vytis 
v. skirt. Albinas Pocius. Skautavimo 
darbas labai skiriasi nuo normalaus 
gyvenimo stovykloje, nes čia vienetų 
sudėtis nuolat keičiasi. Vieni išvyk
sta, kiti atvyksta.

— Rugpjūčio 4 d. naujasis komi
tetas surengė gražias išleistuves iš
vykstantiems i Kanadą ir Australiją, 
Vakare po atsisveikinimo pamaldų 
vietos bažnytėlėje, visiems susirinkus 
į gražiai papuoštą mokyklos sale, bu
vo pradėtas iškilmingasis atsisveiki
nimo flirtas, Po kultūros vad. Alb. 
Pociaus atidaromojo žodžio, kalbėjo 

. Vietos atstovas V. Dumčius, parapi-

jos klebonas kun. Danielius, skautų 
atstovas mkt. J. Mikolajūnas, o iš
vykstančiųjų vardu atsisveikino mkt. 
Kantonas. Ta pačia proį^i išvykstan
tieji atliekamus pinigus paaukojo vie
tos LTB socialiniams ir kultūriniams 
reikalams. Atsisveikinimo aktas 
baigtas Tautos Himnu.

-r- Nuo rugpiūčio 9 d, pradėtas 
„australiečių" šeimų perkėlimas iš 
Fallingbostelio į Seedorfo prie Zeven 
stovyklą, kur visos šeimos lauks iki 
bus išvežtos į Australiją. Seedorfas 
yra didžiulė medinių barakų stovy
kla, galinti sutalpinti iki 5—7.000 as
menų. Sakoma, kad Seedorfe gyve
nančiomis australiečių šeimomis rū
pinsis Australijos Raud. Kryžius.

— Nuo rugpiūčio 1 d. visi vyk
stantieji į Australiją vežami irąpki- 
niais į Italiją, kur Genuos uoste su
talpinami į laivą. Sakoma, kad tuo 
būdu laivas sutaupo vienos savaitės 
laiką, kurį turėtų sugaišti plaukda
mas pro Lamanšą į Bremeną.

Taip pat buvusi Diepholz perei
namoji stovykla panaikinta ir per
kelta į Bremen — Grohn, kur DP 
galutinai paruošiami transportui.

V. P-kai

— Praėjusią savaitę abiejų Augs
burgo stovyklų (Hochfeldo ir Haun- 
stetteno) komitetai gavo iŠ vietos IRO 
centro reikalavimą per keletą dienų 
pristatyti sąrašą 200 pabaltiečių (150 
iš pirmosios ir 50 iš antrosios sto
vyklos), kurie turėtų išsikelti į Neu- 
burgą. Kaip nurodoma, šis iškeldini
mas daromas dėl to, kad Augsburgo 
stovyklos, pagal dabar padidintą pa
skiram asmeniui gyven. ploto kva- 
dratūrą iki 4,60 kv. m., DP gyveną 
perdaug susispaudę. Neuburgo sto
vykla, IRO tvirtinimu, esanti geriau
sia visoje apylinkėje, todėl ten vykti 
patariama nedirbantiesiems ir iš viso 
poilsio reikalingiems DP. Jeigu tokių 
atsirastų nepakankamas kiekis, Neu- 
burgan turėtų vykti kuopose dirban
čiųjų šeimos.

Apklausus gyventojus paaiškėjo, 
kad savanoriškai kraustytis i Neu- 
burgą niekas nesutinka. Todėl komi
tetai daro atitinkamų žygių, kad šis 
augsburgiškių iškėlimas būtų atšauk
tas, nes gyventojų skaičius Augsbur
go stovyklose dėl emigracijos savai
me sumažėsiąs. •

— Šio mėn. 13 d. amerikiečių MP 
iškrėtė Hochfeldo stovyklą, matyt, 
pagal įskundimą ieškodama augina
mų ir laikomų gyvulių. Rytojaus 
dieną Mūncheno radijas paskelbė,

kad šios kratos metu Augsburge kon
fiskuota 300 juodoj rinkoj pirktų 
kiaulių, kurios buvusios laikomos rū
siuose.

Kiek tenka patirti, nukentėjusieji 
stengiasi atgauti jeigu ne jiems atim
tą turtą, tai bent išsikovoti atlygini
mą už jį. Priešingai mūncheniškie 
radijo teigimui, konfiskuotosios kiau
lės buvusios ne juodoje rinkoje pirk
tos, bet legaliai įsigytos ir per ilgesnį 
laiką savininkų ir jų kaimynų maisto 
likučiais išaugintos. Savaime supran
tama, jeigu DP gautų pakankamai 
maisto, tai kiaulių jie neaugintų, (z)

„M K“ pranešimas
Šiais metais įvykusios Filo

sofo Dr. Vydūno 80-ties metų 
amžiaus sukakties paminėjimo 
proga yra išleista knyga VY
DŪNAS. Užsakymus prašo
ma siųsti „Mūsų Kelio“ adre
su. Šios 80 psl. knygos kaina 
tik 1,50 DM. Paskirai užsakan
tiems priskaitomos ir persiun
timo išlaidos.

Kartu gerb. platintojų ir pre
numeratorių prašoma, paskubė
ti atsiteisti skolas pagal gautas 
sąskaitas ir pratęsti prenume
ratą rugpiūčio mėnesiui. Tam
stų uždelsimas atsiskaityti 
mums komplikuoja savųjų pa
sižadėjimų išpildymą.

MUSŲ KELIAS

Augsburgo-Haunstetteno kolonijos 
naujienos

— Ligi šiol čia kultūrinis gyveni
mas buvo apmiręs, net ir šventės: 
birželio 15-ji, Darius ir Girėnas, Tu
mas-Vaižgantas, Maironis ir kitos ne
paminėtos, nors ir inteligentinių pa
jėgų netrūksta.

— Išrinktas naujas kolonijos ko
mitetas, įeina: Kašuba, J. Palubins
kas (aktorius), J. Butkus, J. Savickas 
ir Stašys. Pirmininku yra Kašuba, 
energingas ir turįs visuomenėje gerą 
vardą. Emigracijos reikalus tvarko 
dipl. inž. J. Butkus, o švietimo — J. 
Palubinskas.

— Dramos teatras kuriam laikui 
darbą nutraukė, nes dalis mergaičių 
emigruoja į Kanadą, bet rankų sudė
ję nesėdi. Sudarė taip vadinamųjų 
linksmųjų brolių grupę: Henrikas 
Kačinskas, Antanas Škėma, Alfonsas 
Brinką ir Vitalis Žukauskas, kurie 
ruošia įvairiais aktualijas. Pats tea
tro meno vadovas ir režisierius Juo
zas Palubinskas įsitraukė į visuome
ninį darbą — išrinktas į kolonijos 
komitetą, nes ir čia jis reikalingas, 
kaip turįs visuomenėje gerą vardą.

— Rugpiūčio 5 d. įvyko vaikų 
šventė — pirmoji komunija, paruošta 
kleb. kun. B. Būdvyčio. Dalyvavo 12 
vaikučių. Po pirmosios išpažinties ir 
komunijos įvyko kukli, įspūdinga ar
batėlė, kur dalyvavo gimn. kapelio
nas kun. V. Zakarauskas, vaikų tėvai 
ir šiaip kviestiniai svečiai. Šventė 
praėjo gražiai ir paliko kolonijos gy
ventojuose gražų atsiminimą.

Panemunietis

lyginimo. Konstatuota, kad pradžiol 
mokyklų būklė yra patenkinama. Jei
gu kur prad. m-lų mokytojai negau
na atlyginimo iš vokiečių, kalti dėl to 
vietų apylinkių komitetai. Kadangi 
amerikiečių zonoje vokiečių mokamai 
mokytojams atlyginimas siekia apie 
40%, tai papildomai mokytojams tu
rėtų sudėti po 10% vietos komitetai iš 
dirbančiųjų algų, 10% — tėvai ir 10% 
— L.R.Kr. Taip susitvarkius, visi mo
kytojai gautų įmanomą atlyginimą. 
Be to, mažinant išlaidas, reikėtų ma
žinti etatus. Dėti visas pastangas, kad 
vokiečių mokamų algų pagrindu bu
tų laikoma ne 25, bet 15 mokinių.

Buvo konstatuota, kad pasunkėjus 
BALF’o finansinei būklei, šiais me
tais vargu ar bus iš jo gauta aukų. 
Ligi pinigų reformos pradžios buvo 
šelpiama 1.180 studentų, po reformos 
tebus šelpiama tik baigią studijas, be
siruošią diplominiams egzaminams] 
tokių yra 148. Šiuo metu geriausia 
išspręsta anglų zonos studentų būklė, 
nes ten visi studentai gauna iš vo
kiečių kišenpinigius, kurie siekia ligi 
100 DM į mėnesį.

Įvykdžius piniginę reformą ka- 
ritatyvinių organizacijų reikalai tiek 
pablogėjo, kad joms gresia pavoju* 
sustabdyti savo veiklą.

Kad paskatinti bendruomenės na- ■ 
rlus aukoti lėšų švietimo, šalpos ir 
kultūros reikalams, nutarta prašyti 
Vykdomąją Tarybą ir LTB Centro 
Komitetą išleisti bendrą atsišaukimą.

Aptarus kultūrininkų emigracijol 
į JAV reikalą, nutarta prašyti Ame
rikos lietuvių organizacijas jiem* 
išrūpinti darbo ir buto garantijas.

Buvo pasikeista nuomonėmis dėl 
atkursimos Lietuvos ūkio reikalų ir 
rasta reikalinga tam ruoštis. Pirmon 
galvon reikia ruošti kvalifikuotų dar
bininkų kadrus, amatininkus, kurių 
bus labai didelis trūkumas. Siekiant 
to tikslo, reikia didelę dalį mūsų jau
nimo kreipti į amatų mokyklas.

Galiausiai buvo pasikeista nuomo
nėmis ir švietimo administraciniai* 
klausimais. (LTB.)

Padėka
P. A. Rimydžiui, daugiausiai įdė

jusiam pastangų steigiant lietuvišką 
knygynėlį Edmunds thaiio Sanatorijoje, 
„Mūsų Keliui“, „Atžalynui“. „Patrios“ 
sav. p. Lenktaičiui, „Sudavijos“ p. Br. 
šulaičiams, Spaud. Skyr. prie šv. 
Sosto Delegatūros, Narbutui ir In- 
dreikai, p. P. Abelskiui už atsiųstai 
knygas ir pasižadėjimą siųsti išeinan
čius leidinius mūsų ligoninės knygy
nėliui, o taip pat Edmundsthalio TBC 
Sanatorijos šefui Dr. K. Vyšniauskui, 
buv. Spakenbergo stovyklos L.R.K, 
pirmininkui Dr. Stonkui, dek. kun. 
V. Dabašin'skul ir kitiems, pinigais 
parėmusiems knygynėlį — širdingai 
dėkojame.

Edmundsthalio TBC Sanatorijofl 
lietuviai pacientai j-
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JAV vidaus politikės sunkumai
Demokratai ir respublikininkai.— 

Dvi rinkiminės aparatūros pradėjo 
■ įtemptą kovą dėl prezidento vietos. 
Tarp jų nėra esminio programų skir
tumo. Jei stabtelsime ties esminiais 
klausimais, kurie sudaro galvosūkį 
pozicijai ir opozicijai, rasime taktini- 
nius skirtumus.

Praėjusioje kongreso sesijoje H. 
Trumanas reikalavo griežto antiinfla- 
cinio įstatymo. Tąčiau kongresas iš
sisukinėjo. Demokratai randa progos 
prikaišioti kongresui, kuriame yra 
dauguma respublikininkų, kad jis 
kaltas, nes neparėmė Trurpano pro- 
grarpos- Pastarieji atkerta — kalta 
vyriausybė, nes jį nepakankamai 
veikli-

Demokratai remta pigių butų sta
tyba, raspųblikinipkai atkerta: puį- 
kus sumanymas, bet jo vykdymas 
Priklauso atskiroms valstijoms. Pre- 
zįdeptas ainiai pasisakė už rasių tei- 
Sįų suvienodinimą: negrams bajtųjų 
tejaių suteikimą, linčo pasmerkimą ir 
tęšiu varžymą panaikinimą, ftespų- 
Mikimnkai pasisako: federalinė įsta- 
tyffl4#Vtata gaji būti tik tiek veik- 
smiflga, kiek ii įgyvendintiną,

Štai yęi tremtinių klausimu s.
TfWfiWWa siūlė įsileisti į JĄV4ŪO,000 
DP, Kongresas pritąrė tik 205.000 fr 
M .W feffli tikrais varžymais, kurie 
dąfeąr sukejia audrą. Demokratai gir 
M 0 respublikininką; įstatymą kri- 
tikuoją, esąs nelankstus, varžantis. 
Th, Dewey žada, jei bus išrinktas 
prezidentu, paruošti įstatymą mažiau 
trukdantį tremtiniams įvažiuoti.

Užsienio politikoje demokratai gi
riasi kovoją prieš komunizmą. Res- 
publikininkai kritikuoja: Trumano 
užsienio politikoje pasigendam aišku
mo, pastovumo, ir apsisprendimo.

Demokratų krizė. — H. S. Truma
nas eptuziastingai pradėjo rinkiminę 
kompaniją būdamas tikras, jog pa
teksiąs į prezidentus. Tas jo entuziaz
mas vis labiau blėsta. Čia esama rim
tų priežasčių.

Trumanas — banko tarnautojas, 
ūkininkes, artilerijos kapitonas, tei
sėjas, senatorius jr 1944 m. išrinktas 
į prezidento pavaduotojus, Roose vel
tui mirus, tarią: „Mėnulio, žvaigž
džių ir planetų svoris prislėgė mane“, 

J.ąm gana sunku būtų kovoti su 
Dewey, 18 metų už jį jaunesniu ad
vokatų, vėliau valstybės gynėju, ap
valiusių New Yorką nuo gangsterių. 
O čia iškyla trečioji progresjstų — 
Henry A. Wallace partija. Ši pąrtija 
priįr.ąuks ir. dalį respublikininkų bal
sų, tačiau daugiau nukenčia demo
kratai. Trumanas rasės teisių suvie
nodinimu nori sumažinti Wallace 
sėkmę, tačiau ir tat nepavyksta. Ne
grų klausimas visai suskaldė demo- 
krątus, nes dešinieji demokratai, ku
rie vadinami „Dexiecrats“, pasiprie
šino Triųnano politikai ir iškėlė Strom 
Thurmond, Pietų Karolinos guberna
toriaus, kandidatūrą į prezidentus. 
Jie prieštarauja Trumanui, nes jis 
norįs baltuosius suvienodinti sų že
mesne rase — negrais. Jų tikslas su-

<- ...

Rašo Ged. Galvananskas
rinkti 181 elektorių. Tačiau, ameri
kiečių nuomone, tas tikslas vargu bus 
atsiektas.

Demokratai skyla i tris partijas: 
viduryje — Trumanas, kairėje arti 
komunistų stovi Wallace ir dešinėje 
Thurmond. Praeities patirtis rodo; 
kad suskilusi partija rinkimų negali 
laimėti. 1912 m. net tokio masto vy- 
ras, kaip Theodoras Roosevelt, at-, 
skilęs nuo respublikininkų progre- 
sistų vadų, negalėjo pravesti savo 
mandato, o rinkimuose laimėjo de
mokratai. Nereiktų nustebti, kad 
ateinančiuose rinkimuose gali prie
šingai įvykti.

Ypatingoji Kongreso sesija. — Ji 
sušaukta liepos 26 d. Trumano kal
boje suminėtą visa ejlė klausimų, ku
rie, turi būti skubiai išspręsti. Pir- 
mąs ir visų svarbiausias — kova sų 
irtflacijos grėsme. „Dūžis šiame krašte 
užkirs kelią atstatyti visą pasaulį. O 
tas ątstatymas yra esminė sąlyga tai
kai išlaikyti.“ ūkiui sustiprinti siū

Dar kartą nori išsiaiškinti
Rašo Dp. S. Tpųias 

liąudies demokratiją, kitaip sakąnt,Didieji partneriai vieningai susi
tarė Teherane, Jaltoje ir Potsdame- 
Pirmieji du buvo susiję sų karo eiga, 
pastarasis jau daugiau politinio po
būdžio. Potsdamo susitarimų aiškini
mas sukėlė nemaža prieštaravimų. Ir 
šiandien abi pusės aiškina, kad prie
šingoji šalis tų susitarimų nevykdo. 
Kąįp tai suprasti? Q; labai paprastai: 
žaidimas eina toliau, nesprendži;mt ir 
nevykdant pagrindinių moderniojo 
pasaulio problemų iš ęsm.ėg, Kalba
ma ir žaidžiama toliau, aiškinamasi 
tuos reikalus, kurie yra tik pasekmės, 
nedrįstant kalbėti hpie priežastis. Bet 
jau toli nueita, ir mes artinamės prie 
to momento, kai bus pasakyta —ga- 
na apie pasalinius reikalus, darykime 
reikalingą operaciją, ir ligonis pas
veiks. Bet operacija yra karas. Tik 
kąrąs gali pašalinti susidariusią ne
normalią ir nepakeičiamą padėtį. Tą 
Žino visi geresnieji diplomatai;

Po baisaus karo ir vėl naujas ką
rąs. Eiliniam žmogui ir visąm pa
sauliui, nepažįstančiam bolševizmo, 
karas gali atrodyti nereikalingas ir 
beprasmis. Aš suprantu H, Wallace 
norus. Reikia tik apgailestauti, kad 
jis yra naivus amerikietis, nepažįstąs 
komunizmo ir rusiškojo bolševizmo, 
Nežiūrint klaidų ir padėties nepaži
nimo, modernusis pasaulis ieško tie
sos ir prieina teisingas išvadas. Pots
damo susitarimas yra politinis doku
mentas. Vakarai jį manė vykdyti 
Vakarų demokratijos prasme ir dva
sia, Rytai galvojo savo kategorijomis 
— vykdyti savo ideologiją ir kurti

platinti bolševizmą, ąpgąunąnt ir 
mulkinant pasaulį. Bet praktiškai 
taip negalimo elgtis be ribų- Vakarai 
ir Rytai išsiskyrė- ir štai jie .atsistojo 
prieš dilema: Jėga spręst} nesutari
mus ar bandyti dar kartą aiškintis, 
Abi pusės nenori vartoti jėgos ir pra
dėt; nežinią kuo ir kaip pasibaigsiantį 
karą, todėl pradeda pasikalbėjimus.

Ąbi pusės eipą į pasitarimus tvir
tai pasiryžųsios npnusileįsti priešin
gai pusei nė per vieną colį, apsaugoti 
savo interesus, išlaikyti autoritetą ir 
rasti tokį sprendimą, kuris leistų iš
vengti kraštutinių priemonių pavar
tojimo. Nelaimingu būdu reikalai 
Berlyne taip susiklostė, kad išeitį i 
rasti nebėrą lengva. Nė vieną pusė 
nenori pirmoji daryti bet kurių nuo
laidų ar keisti sąvo užimtą politiką, 
Ąbį pusės turi savo pliusų ir savo 
minusų, ąbi pusės remiasi savais 
skaičiavimais.

Vakarų sąjungininkai žiūri į JAV, 
kaip į vadovaujančią galybę, kurią 
pasiryžę sekti. JAV viešoji nuomonė 
nors ir yra aplamai vieninga, bet vie
nybės rėmuose esama dar keletas pa
žiūrų, išsiskiriančių savo veikios me
todais. Kraštutinė nuomonė siūlo 
nieko nelaukiant panaudoti atominę 
bombą ir visas problemas išspręsti 
pagal jos pajėgumą. Kiti įžiūri čia 
nemažą pavojų ir siūlo reikalus tvar
kyti ^diplomatinėmis priemonėmis. 
Nemaža kliūtis yra ir ta, kad JAV 
stovi prieš naujo prezidento rinki
mus. Prezidentas Trumanas nėra tau
tos rinktas, bet šias pareigas perėmęs

lo: pelną .apdėti mokesčiais, kontro
liuoti kreditą vartojimui, suteikti di
desnes teises Federal Reserve Board, 
tvarkyti kredito ripką, užkirsti kelią 
spekuliuoti pirmo būtinumo prekė
mis, kontroliuoti jų gamybą, kontro
liuoti pelpą, didinti ir prižiūrėti mai
sto gamintų produkciją, kpntroliuotj 
būtinų gėrybių kainas, kad prie jų 
būtų galima rikiuoti atlyginimą. 
Tuoj pat reikia patvarkyti atskirų 
gėrybių kainų kreivę. Įsidėmėtinį 
Trųmapo žodžiai, jog komunistai lau
kia dabartinį tarpimo tarpsnį užsi
baigsiant ir greitai pereisiant i de
presiją, o vėliau krizę. Komunistą} 
nenori tikėti, kad mes sugebėsime ar 
norėsime sulaikyt} nuolatinį kalnų 
kijimą.

Neturtingųjų apgyventi priemies
čiai vis didėją. Toji problema iš- 
Spręstina pigiųjų p,utų Statyba jr 
miestų biednuomonės perkėlimu į že
mės ūki- Tas klausimas turi būti 
paskubomis sprendžiamas,
■1'1-JLUIU UJl Ul"/"WfWl .IU_U. ■_ .1.. U1 J. 1 "ffRW

Tautų laisvei, žmogiškumui ir tai
kingam bendradarbiavimui remti tuoj 
išspręstini šie klausimai: tremtinių 
įsileidimas į JAV, JTO rūmų staty
mas New Yorke ir prisidėjimas prie 
tarptautinės konvencijos kviečių rin
kai tvarkyti.

Tremtinių klausimu prezidentas 
pareiškia: „Dabar veikiąs į JAV 
tremtinių įsileidimo įstatymas pažei
džia , kai kurių tremtinių tikybinius 
įsitikinimus, tautinį jausmą ar pro
fesijas. Iš šio įstatymo turi būti pa
šalinti šie nelemti veiksniai. Paga
liau, veikiąs įstatymas leidžia įvykti 
200.000 ąsmenų, apkarpant ateityje 
paskirų y.alstybįų kvotas. Aš tikiu, 
kad įstatymas bus išplėstas ligi 
40Q.000 asmenų per ketverįs matus, 
be jokių varžymų. Šis įstatymo pa
keitimas yrą skubus“.

Pagaliau prezidentas stabteli ties 
Vidaus klausimu — piliečių teisių su
vienodinimų.

Karšti posė.džiąi. — Į Washingtopo

po Prezidento Roosevelto mirties ka
dencijai baigti, jjs nesijaučia sayo 
poste tiek atsakingas, kad imtų ant 
sayo pečių pasaulio pertvarkymo jė
ga pąkėjįmą, kuri faktiškai turėtų 
nešti tauta. Tik tuo galima būtų iš
aiškinti JAV vyriausybės vengimą 
aiškiai pasisakyti, kaip jos mąno ve
sti karą ir kur įrengti pagrindinę gy
nimosi liniją, kol bus mobilizuotas 
pasaulis suduoti priešui mirtiną smū
gį. Šiandien visai aišku, kad Vakarų 
sąjungininkai spiria JAV minėtais 
klausimais apsispręsti, bet pastaro
sios to nepadaro. Dabar aiškėja, kad 
JAV prezidentu bus Thomas Ę, De
wey, respublikininkų partijos kandi
datas, Jis jau dabar ruošiasi būsi
miems patvarkymams. Su jo atėjimu 
į valdžia reikia ląųkti nemažų paki
timų ir užsienio politikoje, nes J.A-V- 
se užsienio politiką veda kaip tik pats 
prezidentas per savo sekretorių už
sienio reikalams: Tb. E- Dewey yra 
žinomas kaip kietas įr nepalenkia
mas žmogus, kokio dabar visur pasi
gendama. Po trijų mėnesių šis klau
simas paaiškės. Ką JAV daro ginkla
vimosi srityje, kai kas yra jau žino
ma, bet labai daug ko niekas nežino 
jr neturi žinoti.

Sovietų lageryje yra nemažiau 
sunkumų. Užimtosios sritys ir tiesiog 
ar netiesiog pavergtos tautos nėra 
jiems visai paklusnios, o karo atveju 
sudarytų nesaugų ir net pavojingą 
užnugarį. Tito Jugoslavijoje pradėjo 
tiesiog nebesiskaityti su Stalinu ir jo 
partija. Ęet sunkiausia sovietams 
yrą vidaus padėtis. Nors žmonės ten 

Capitol suplaukė 526 senatorial ir at
stovai. Respublikininkai 'demokratui 
skaičiumi nusveria, nes turi 51 sena
torių ir 246 atstovus. Kartais partijų 
atstovai „pasirenka“ balsuoti už prie
šingos partijos įstatymus. Bet tai bū
na retai.

Šį kartą ypač nepatenkinti respu- 
blininkąj, kad atostoginiu metu su
kvietė į Wąshingtoną, kuriame dabar 
tvanku. Kongreso nariams apmoka
ma kelionę — 20 centų už mylią. Bet 
ta kelione jie mažiausia nesužav.ėti, 
Respubiinįnkai pet priekaištauja, kad 
prezidentas kongresą nori panaudoti 
rinkiminei propagandai. Pietiečiai 
demokratai nepatenkinti, kad jų aky
se pats juodžiausias klausimas, lie
čiąs negrus, vėl iškeliamas dienos 
švieson.

Ohjo senatorius Robert A. Tąft 
ypąč aštriai atkerta prezidentui ūkiš
kais klausimais: „Mano nuomone, 
prezidentas turi pilną galią užkirsti 
kelią infliacijai, jei jis^to nori. Kai 
prezidentas nepanaudoja savo turi
mos galios, sunkų tikėti, kad jis su-

(Pabai^a 5 pusi.)

prieš bolševikus nebegalės sukilti, 
bet karo padaryto? žaizdos toli gražų 
nėra užgydytos; trykšta maisto, ap
rangos dalykų, mie.stąj jr pramonė 
dąr neatstatyta, žodžiu, kraštas dar 
nesugrįžo į prieškarinę padėtį, o čia 
reikią pradėti sprendžiamąjį karą. 
Tiesa, bolševikai šiandien d.ar labiau 
negu bet kada anksčiau, spaudžia ir 
plėšia savo žmones ir tautą: viską 
reikią paaukoti bolševizmo labui.

Europos tautos irgi neturi pagrin
do aiškiai apsispręst;. Vokietiją ne
gali to padaryti ir ji laikūsį rezer
vuotai. Prancūzija bijo naujo karo, 
BeNeLux lygiuojąs; į Britanija ir 
Prancūziją, o kas dar lieką? Skan
dinavai ir toliau nori savo kailį ap
saugoti nuo bet kokių įsimaišymų į 
karus. Bendroje išvadoje tektų pa
sakyti, kad abu lageriai neturi noro 
savo ginčų spręst; jėga tuojau, nes 
nėra pasiruošę, o esamose sąlygose 
jie abu galėtų turėti nepermatomu 
pasekmių. Nė viena šalis nenori pa
siimti atsakomybės už išdavas, kurios 
tikrai bus baisios, ypąč Europoje. To
dėl abi šalys pasiryžo bandyti dar 
kartą kalbėtis ir aiškintis, kalbėtis ir 
nagrinėti tuos klausimus, kurie jau 
aišku, niekada negalės būti išspręsti 
abiems pusėms patenkinamu būdu, 
čia tenka įžiūrėti ir tą momentą, kad 
demokratinės šalys nori įrodyti savo 
gerus norus ir teisingą bei teisėtą 
elgimąsi pasaulio žmonių ir tautų at
žvilgiu. Tai mėginimas numesti nuo 
savo pečių bent dalį krentančios at
sakomybės. Pasitarimų pasekmės ga
li bųti dvejopos: sprendimas gali bū
ti nutęstas, bet gali įvykti ir staigus 
veiksmas, jei pasitarimai staiga ir ne
tikėtai nutrūktų. Visais atvejais ten
ka manyti, kad pasitarimai tegali iš
spręsti tik smulkius reikalus.

Arturas Koestleris (10)

Tamsa vidudienį
Vertė v. t,

— Daug laimės, pone, — tarė šypsodamasis Rubašovui, 
truputį sumišęs. — Jei jūsų jaunam draugui kada nors ko 
nors pritrūktų — aš stoviu visuomet prieš muziejų. Galit 
pasiųsti jam mano numerį.

Dešinėje pusėje Rubašovas pastebėjo nešiką, kuris atsi
rėmęs į koloną žiūrėjo į juos. Jis nepadavė šoferiui rankos, 
padavė jam pinigų ir nė žodžio nesakęs įėjo į stotį.

Reikėjo valandą laukti. Išgėrė prie bufeto prastos kavos. 
Jį vargino dantis. Traukiny jis snaudė ir sapnavo, kad bėga 
prieš traukinį. Richardas ir šoferis buvo prie garvežio: jie 
nori jį suvažinėti, nes jis nesumokėjo už kelią. Ratai triukš
mingai artėja, jis negali pabėgti. Atsibudęs pajuto blogumą 
ant širdies; šaltas prakaitas išpylė kaktą. Kupė keleiviai 
keistai žiūrėjo į jį. Lauke buvo naktis; traukinys lėkė pro 
nedraugišką ir tamsią šalį; reikėjo baigti su tuo Richardo 
reikalu; dantis tebeskaudėjo. Po savaitės jį suėmė.

X
Rubašovas priglaudė kaktą prie stiklo ir pasižiūrėjo į 

kiemą. Skaudėjo kojos ir svaigo galva nuo tokio ilgo vaikš
čiojimo. Pasižiūrėjo į laikrodį; be penkiolikos dvylikta; pra- 
vaikščiojo apie keturias valandas nuo to momento, kai prisi
minė Pieta. Nenustebo; buvo pakankamai pripratęs prie ka
lėjimo svajonių, prie girtumo, kurį sukelia drėgnos sienos. 
Prisiminė jauną bičiulį, kirpėją, kuris pasakojo, kad antrai
siais sunkiausiais kalėjimo metais septynias valandas sapna
vęs neužmerkdamas akių. Jis padaręs dvidešimt septynis 
kilometrus ir sumušęs ant kojų pūsles.

Tačiau šį kartą viskas dėjosi per greitai; nuo pirmos 
dienos jis pasidavė tai nuotaikai, tuo tarpu kai anksčiau tas 
atsitikdavo tik po kelių savaičių. Kitas keistas daiktas: jis 
galvojo apie praeitį; chroniški kalėjimų svajotojai paprastai 
sapnuoja tik apie ateitį, o apie praeiti tik tokia, kuri galėjo 

būti, bet ne apie tokią, kokia ji buvo. Rubašovas nežinojo, 
kokių kitų staigmenų atneš jo protinis mechanizmas. Žinojo 
iš patyrimo, kad mirties akivaizda visuomet veikia minties 
mechanizmą ir sukelia keisčiausias reakcijas, panašiai kaip 
kompasas priartėjęs prie magnetinio poliaus.

Tuojau tarėjo imti snigti; kieme kaip paprastai vaikščio
jo kaliniai. Vienas jų keletą kartų pasižiūrėjo į Rubašovo 
langą. Matyt, žinia apie jo suėmimą jau buvo pasklidusi. 
Jis buvo išdžiuvęs ir pageltęs su zuikio veidu; jis spaudė 
ploną lietpaltį, matyt, buvo šalta. Kitas buvo vyresnis, susi
supęs į antklodę. Kai po dešimt minučių juos išvedė, jis dar 
kartą pažiūrėjo į Rubašovo langą. Žinoma, negalėjo jo ma
tyti. „Aš tave matau ir nepažįstu, tu manęs nematai, tačiau, 
aišku, tu mane pažįsti,“ tarė sau Rubašovas. Atsisėdo ant 
lovos ir paklausė Nr. 402.

KAS BUVO PASIVAIKŠČIOTI?
įsivaizdavo, kad Nr. 402 įsižeidęs jam neatsakys. Tačiau 

pasirodė, jis nekerštingas. Jis tuoj pat atsakė:
POLITINIAI.
Rubašovas nustebo; jis manė, kad zuikio išvaizdos liesas 

vyras buvo kriminalinis.
JŪSŲ RŪŠIES? — paklausė.
NE — JŪSŲ, — matyt, pasitenkinęs atsakė Nr.402. Se

kanti frazė buvo garsesnė; matyt, išmušta su monoklių.
ZUIKELIS, MANO KAIMYNAS, Nr. 400, VAKAR BUVO 

KANKINAMAS.
Rubašovas valandėlę tylėjo, išvalė į rankovę pince-nez, 

nors jų ir neužsidėjo. Pirmiausia norėjo paklausti „kodėl“, 
bet paklausė:

KAIP? ' .
Nr. 402 šaltai atsakė:
GARINE PIRTIS.
Apie šį metodą Rubašovas tebuvo tik girdėjęs. Jis žinojo 

iš praktikos, kad pažįstamas fizinis skausmas lengviau pa
kelti; žinant iš anksto, kas atsitiks, galima viską pakelti, kaip 
pvz. chirurginę operaciją arba danties ištraukimą. Bjauriau
sia tai nežinojimas; negali numatyti, kaip reaguosi, negali 
apskaičiuoti, kaip sugebėsi atsilaikyti. Blogiausia — baimė 
ką nors neatšaukiamo nepasakyti arba nepadaryti.

KODĖL? — paklausė Rubašovas,
POLITINIAI NESUTARIMAI, — su ironija atsakė 

Nr. 402.
Rubąšoyąs užsidėjo pince-pez ir išsitraukė iš kišenės ci

garetę. Beliko tik dvi. Vėl paklausė:
O JUMS KAIP SEKASI?
LABAI GERAI, AČIŪ... -^ nutraukė pasikalbėjimą 

Nr. 402.
Rubašovas patraukė pečiais, užsidegė priešpaskutinę ci

garetę ir ėmė vėl vaikščioti. Keista, bet-tai, kas jp laukė, jam 
buvo beveik smagu. Melancholiją pranyko, protas veikė aiš
kiau, nervai atsigavo. Priėjo prie prausyklos, nusisprausė 
šaltu vandeniu veidą, rankas, krūtinę, įšskaląvo burną ir no
sine nusišluostė. Ėmė švilpinuofi ir nusišypsojo visuomet 
nepataikydavo į toną. Prieš keletą dienų kažkas jam pasakė: 
„Jei Nr. I būtų muzikas, jis seniai būtų suradęs pretekstą 
tave sušaudyt“.

„Suras kitą“, atsakęs tada jis.
Užsidegė paskutinę cigaretę ir ėmė svarstyti, kokios tak

tikos laikytis tardymo metu. Visiškai pasitikėjo savimi pana
šiai, kaip studijuodamas eidavo laikyti ypatingai sunkaus eg
zamino. Prisiminė viską, ką žinojo apie „garinę pirtį“. Jis 
smulkiai viską įsivaizdavo ir bandė analizuoti fizines reakci
jas. Tuo būdu “'norėjo pašalint; viską antgamtiška. Svarbu, 
kad neužkluptų netikėtai. Buvo įsitikinęs, kad to nebus. Ži
nojo, kad nepasakys nieko, kas nebūtų gėlimą atšaukti. Kad 
tik greičiau pradėtų.

Vėl grįžo į savo svajones: Richardas ir senis šoferis jį 
persekiojo, nes pasijuto jo apgauti.

„Sumokėsiu, kįek priklauso“, tarė jis su susigėdusią 
šypsena.

Baigė beveik paskutinę cigaretę; ji degino pirštų galus; 
numetė. Norėjo užminti, bet pasilenkė, paėmė ir nuorūkį 
pamažu užspaudė ant rankos tarp mėlynų ir išsiraičiusi^ 
venų. Tai truko lygiai pusę minutės. Jis tikrino pagal laiŠ$ 
rodžio rodyklį. Buvo patenkintas: ranka nei karto nesudreą 
bėjo. Vėl ėmė vaikščioti.

Akis, kuri keletą minučių, stebėjo jį pro langelį, paslb- 
traukė,

3
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Paparčio žiedas čia pai
Rašo J. Cicėnas

O padavimai Ir legendos sako, kad 
paparčio žiedą radusysis ir pats daug 
gero išmano ir kitus savo išmintimi 
ir turtu visokeriopu išgano. Ilgai tai 
jau ilgai braidžiojom sietuvų supa
mose tankynėse, bet gi pagaliau už
tikom nuoširdžiai išsiilgtąjį ir ben
drai pasidžiaugtinąjj radinį. Su tokia 
nuotaika imi žmogus į rankas naują 
spaudinį „Lithuanian Art in Exile“.

Politinė emigracija nėra koks 
šventadienio piknikas .ar kita pasi
linksminimo išmonė. Politinė emi
gracija — didelė ir sunki pareiga Tė
vynei ir vargas bei nešlovė tam trem
tiniui, kuris į šia pareigą žiūri pro 
pirštus, sakytum, būtų ar mūsų prie
šų nelabos dvasios užduotas ar pats 
per save sąmonės neatgaunantis ir iš 
silpnybės nepakylantis. Kiekvienas 
politinio emigranto veiksmas ir kiek
viena mintis turi būti atausta rūpes
čiu dėl Tėvynės laisvės ir nepriklau
somybės. Mūsų kaip politinių emi
grantų uždavinys yra eiti per pa
saulį ir šaukti už pagrindines teises 
Tėvynei ir sau, kaip paskiram ko-

Paskutinėmis žiniomis, J. Baltru
šaičio Lietuvių menas jau išspaus
dinta ir platinama. Netrukus bus vi
siškai gatava dr. Šapokos Lietuvos 
istorija anglų kalba. Ypatingai ak
tuali yra paties leidėjo T. J. Vizgir
dos parašyta knyga „Vilnius — Lie
tuvos sostinė“.

Be šitų, jau spaudoje ar baigiama 
ruošti spaudai visa eilė kitų knygų. 
Tai vis spaudiniai, kurių, ypač anglų 
kalba, veltui iki šiol laukėme trem
tyje 3 metus ir, būkime nuoširdūs, 
per visą Nepriklausomybės laikotar
pį. Ką didis kultūrininkas K. Binkis 
šaukė futurizmo dienomis (Duokime 
pasauliui lietuviško šieno pauostyti), 
šiandie, kai esam tremtiniai ir emi
grantai, įsikūnija ačiū Dailės Institu
tui ir T. J. Vizgirdai.

Kiekvienas spaudinys gimsta di
džiojoje autoriaus ir leidėjo ryžto ir 
darbo sandermėje ir čia ypatingai 
nuoširdžiai reikia pagerbti inž. T. J. 
Vizgirda, kad jis pajėgė suorganizuoti 
priemones autoriams pasireikšti. Dar

daugis mūsų pilnai neįsisąmonimame, 
kiek reikia organizacinių gabumų iš 
tikro meniškai knygai išleisti.

Šit nekantriai laukiama viešnia 
„Lithuanian Rustic Art —.Apparel“, 
T. J. Vizgirda šiuo reikalu pasitelkia 
vokietį spalvotų filmų specialistą, 
kuris filmuoja V. Januškaitės-Zau- 
nienės tautinių rūbų rinkinį. Filmą 
išaiškinama Berlyne ir grąžinama 
Mūnchenan klišėms gaminti. Be to, 
vienur renkama tekstas, kitur gami
nama iliustracijos, trečiur įrišama. 
Tik trijų knygų įrišimui tenka iš
leisti 20.000 DM.

Normaliais laikais ir savame kraš
te leidėjai galėjo būti, taip sakant, 
paprasti meistrai, dar tiksliau — 
verslininkai. Tremtyje iš leidėjo rei
kalaujama, be leidėjui būtino suma
numo, visų pirma pilietiškumo ir ne
suinteresuotos meilės spausdintam 
gimtajam žodžiui. Nesileidžiant gi
liau į svarstymus, šiandie iš esmės 
tartina:

— o, kad visų sričių darbuotojai

p teigiamai įsirašytų į politinės 
em\,_ arijos istoriją kaip leidėjai 
tremtyje!

Inž. T. J. Vizgirda kaip leidėjas 
eina nieko kito dar neitu taku. Tai, 
galime pažymėti, diplomato — leidė
jo veikla. Kalbant apie naujos lei
dyklos darbą, maža pasidžiaugti, rei
kia sumanyti ir pajėgti pasinaudoti 
šiomis tiesioginiai meno, o netiesio
giai politinės informacijos gėrybėmis. 
Čia visų pirma turi susirūpinti D. 
Britanijos, Kanados ir Australijos 
lietuviai DP. Juk, žiniomis iš salyno 
ir iš užjūrių, kiekvienas DP darb
davio ar aplinkos žmonių dažnai 
klausinėjami apie mūsų kilmės šalį 
Pačiu parodymu į žemėlapį informa
cijos reikalo neišsemsi. Šiuo tad at
veju netarpiškai į talką ateina T. J. 
Vizgirdos leidyklos spaudiniai.

Paparčio žiedas, kuriuo patys sau 
kelią užsieniuse apšviečiam ir kitiems 
pašviečiam, jau čia pat rankose, ar 
mes juo kaip reikiant mokėsime pa* 
dėti kenčiančiai Tėvynei, jau kitas 
dalykas ir jo sėkmė ar nesėkmė pa
reis grynai nuo tremtinių bendruo
menės budrumo ir paslankumo, o 
taip gi ir nuo atskiro lietuvio DP 
jautrumo Lietuvos kančiai.

Inž. D-ras J. Gimbutas
Neseniai Stuttgarto Politechnika 

inž. d-ro laipsnį suteikė disertaciją 
apgynusiam „magna eum Įaudė“ dipl. 
inž. Jurgiui Gimbutui. Reikia pažy
mėti, kad savo dizertacijai inž. dr. 
Gimbutas temą pasirinko iš ligšiol 
apleistos srities — apie materialinę 
lietuvių lirud/ s kultūrą (pastatai, 
įrankiai ir t.t ), apie kurį ligšiol sa
vos mok I nės literatūros neturėjome. 
Tiesa, „Č??.t. Krašte“ būdavo ver

munizmo pavergtos Rytų ir Vidurio 
Europos gyventojui.

„Lithuanian Art in Exile“ viršelis 
(grafiko T. Valiaus darbas) yra visų 
vardu prabylusis: — šaukia moters, 
rankas į dangų iškėlusios! .

Lietuvių tremtinių organizuoja
moji meno paroda Amerikoje iš tikro 
bus šauksmas į pasaulio sąžinę ir 
protą. Ne visi ją aplankys, tai bent 
vienas kita^, matys iš katalogo, pate
kusia jam šiuo ar anuo būdu, matys, 
kad šaukiama ne be pagrindo:

— tautos kamienas anapus geleži
nės uždangos šaukiasi Vakarų pagal
bos savo aktyviuoju ir pasyviuoju 
pasipriešinimu, o Lietuvos politinė 
emigracija į ten pat, būtent — į de
mokratijos sąžiningumą ir pareigin
gumą, beldžiasi tyliu, bet ištvermin
gu visokeriopos kūrybos darbu.

Mūsų dailės kūrėjai šiuo atžvilgiu 
eina atsakingų Tėvynės ambasadorių 
pareigas.

Maža to, jie pasiekia giliau už ei
linį ambasadorių, nes visų pirma Lie
tuvos laisvės bylas laimi spaudos, 
dailės, literatūros, mokslo ir kt. in
telektualinių sluogsnių atstovai, ku
rie šiaip ar taip bekalbėsime, turi 
žymios įtakos savo šalies politikos 
gaires nustatant.

Bežiūrint į „Lithuanian Art in 
Exile“ viršelį, tenka sustoti ir ties 
leidyklos ženklu, kuris, reikia linkėti, 
puoš daug knygų. Tai kolona ir po 
ja raidelytės T.J.V.

Kaip iš knygos aplankų matyti, 
šis spaudinys (Lithuanian Art in Exi
le) yra T. J. Vizgirdos leidyklos dar
bas Nr. 12. Visa serija yra bendru 
vardu „Lithuania — Country an Na
tion“.

Studija apie namų statyba

Kalbos kampelis
(Redaguoja Pr. Skardžius)

71 Ar gerai yra rašomas Bos
foras?

Šis žodis yra kilęs iš graikų Bos
porus (b ous, km. boos „galvi
jai“ ir poros „brasta, perėja“), to
dėl, laikantis pirmykštės kilmės, čia 
visų pirma reikėtų rašyti p, ne f, 
t. y. Bosporas, ne Bosforas. 
Vak. Europos kalbose tai randame 
šiaip ir taip rašant, plg anglų Bos
porus šalia Bosphorus, pre. 
Bosphore, vok. Bosporus. 
Mums geriau laikytis ne vėlyvesnės 
lyties Bosforas, kurią ir slavai 
vartoja, bet senesnės graikiškosios 
Bosporas, nes mes daug kur pa
našiai elgiamės ir kitais atvejais, plg. 
aritmetika, (ne slav. aritme
tika, plg. gr. arithmetikė nuo 
a r i t h m 6 s „skaičius“) ir kt.

72. Ar negalima kaip nors sulie
tuvinti rafinerijos?

Kadangi šis žodis sutinkamas ir 
kitose Vak. Europos kalbose (plg. pre. 
raffinerie, vok. Raffinerie, 
anglų refinery), tai be didžios 
sunkenybės jis gali būti vartojamas ir 
mūsų bendrinėje kalboje, juo labiau, 
kad su priesaga -erija mes turime ir 
daugiau svetimybių, pvz. bateri
ja, galerija, oranžerija ir 
kt. Bet norint lengvai galima jį pa
keisti ir tinkamu savu žodžiu, būtent 
— rafineriją „gaminių valomąjį 
fabriką“ gali atstoti mūsiškė va
lykla, pvz. naftos valykla, 
plg. alaus darykla ir kt.

Visa eilė paskutiniu metu iš spau
dos išėjusių leidinių statybos klausi
mais rodo, kad ir tremties sąlygose 
mūsų architektai ir inžinieriai domi
si savo specialybės problemomis ir 
ruošiasi ateities uždaviniams.

Nepersenai knygų rinkoje pasirodė 
dipį inž. J. Gimbuto disertacija 
apie lietuvių ūkininkų XIX a. namų 
stogus. Šitą, palyginti gana siauros 
srities, darbą sunku buvo paruošti 
tremtyje, nes tiriamieji objektai liko 
Lietuvoje ir tik nedaug medžiagos iš 
V. D. Kultūros Muziejaus archyvų 
autoriui pavyko atsivežti. Jam į pa
galbą atėjo visa eilė tremtinių, turin
čių šioje srityje patyrimo bei žinių. 
Ir man teko prisidėti savo patarimais, 
todėl dabar malonu matyti darbą 
užbaigtą ir patirti jo autorių įsigijus 
daktaro titulą.

Kiek vėliau išleistoje savo bro
šiūroje „Mažas gyvenamas namas“ 
dipl. arch. V. Peldavičius pa
lietė labai aktualų mažųjų gyv. na
mų statybos klausimą, pateikdamas 
keletą savo eskizų.

Dabar dienos šviesą išvydo vėl 
nauja knyga statybos klausimais. Tai 
yra žinomo lietuvių architekto dipl. 
inž. J. Okunio vertingas veikalas, 
turįs 120 didelio'formato puslapių su 
45 butų planų, variantais ir 95 atski
rais vaizdais. Knygos antgalvis: „Gy
venamieji namai“ (projektavimo pa
grindai).

Šios knygos pasirodymas yra žy
mus laimėjimas lietuvių techniškoje 
literatūroje, todėl ji susilauks užpel
nytai didelio susidomėjimo. Kaip ilgo 
ir pasišventusio darbo rezultatas, ši 
knyga yra tikras, tremties nepalauž
tos, kūrybinės valios ir ištvermės 
įrodymas.

Kaip pats autorius savo knygos 
įvade rašo, ji daugiausia skiriama 
nagrinėti gyv. namų projektavimo ir 
statybos problemoms, turint galvoje 
standartizuotas (normuotos), ir mąs
čius taikomos statybos sąlygas.

Iš šio aspekto išeidami ir paban
dysime panagarinėti jos turinį. ę

Ar imsime sugriautąją Europą, ku
rios pokarinė butų krizė prašoka la
kiausios vaizduotės ribas, ar pažvelg
sime į Jungtines Amerikos Valstybes, 
kur dėl neapdairios butų politikos at
sirado taip pat aštri butų krizė, ar 
pagaliau prisiminsime nuteriotąją 
Lietuvą, kurios išvargusieji gyvento
jai laukia naujų pastogių, netenka nė 
galvoti apie tai, kad gyventojų mases 
bus galima aprūpinti trūkstamais bu
tais, taikant senus butų projektavimo 
ir statybos metodus.

Lietuvoje pirmiausia teks susi
durti su galvosūkiu: kaip pastatyti 
didelį skaičių pastatų, kada miško 
medžiagos rezervai beveik išsemti, o 
nedegamųjų statybinių medžiagų pra
monė bus dar menka.

Jungtinėse Amerikos Valstybėse ir 
Vakarų Europoje dabar daug vilčių 
dedama į statybą namų, kurių stan
dartizuotosios dalys pagaminamos fa
brikuose. Su tokios statybos meto
dais susipažinti padeda ir naujoji, čia 
aptariamoji J. Okunio knyga.

Nors autorius savo knygoje įsak
miai nenurodo, kad ji taikoma Lie
tuvos statybai, bet nėra jokios abe

jonės dėl jos išvadų pritaikymo ir 
minėtajai statybai. Tenka tik apgailes
tauti, kad knygoje paduota butų pro
jektai daugiausia taikinti vakarų 
Europos sąlygoms. Nors savo iš
vedžiojimus autorius stengėsi išlai
kyti universalinėje dvasioje, bet jie 
daugiau tinka kraštams su aukštu gy
venimo lygiu ir išsiplėtusia pramone.

Knygoje pirmiausia nagrinėjami 
butų projektavimo pagrindai, anali
zuojant patalpų paskirtį, dydį bei 
dislokaciją. Autoriaus išvedžiojimus 
pasekus, pasigendama kritiško ir 
vaizdaus pasisakymo buto įrengimo 
klausimais, nieku būdu neišjungtinais 
iš butų projektavimo uždavinio. Tai 
yra buto šildymas, sanitariniai įren
gimai ir baldai. Nors vienoje vietoje 
autoriaus pasisakyta, kad reikia 
stengtis tarpsiauriuose daryti vieni
šas spintas, bet projektuose daug kur 
jų trūksta ir jis pats daug kur rodo 
kilnojamąsias.

Vykusiai paremti vaizdais jo ur
banistiniai samprotavimai dėl užsta
tymų ekonomiškumo, racionalumo 
ir grožio. Dėmesio verti jo butų pe
rimetrų palyginimai, o taip pat ir 
skaičiuojamasis butų vertinimo bei 
lyginimo metodas su formulėmis ir 
lentelėmis.

Projektavimo esmę sudaro buto 
programos analizės, paskirų buto pa
talpų dydžio išbalansavimas bei op- 
timalinis gyvenimo buto reikalavimų 
patenkinimas. Šitas uždavinys auto
riaus sprendžiamas su pagalba ap-

tarimų ir 45 įvairių dydžių butų va
riantų, taikomų šeimoms be specifi
nių sąlygų, išplaukiančių iš profesnių 
reikalavimų.-

Šluos planus ruošdamas, autorius, 
matyti, nebuvo užsibrėžęs aiškių gai
rių dėl tikslingo buto ploto suskirsty
mo. Masinėje statyboje teks labai 
tausoti buto plotą, todėl jo tikslingas 
sunaudojimas sudarys vieną Iš svar- 
biųjų projektavimo uždavinių. To
kioje statyboj* dideli butai tinkami 
gausioms šeimoms, kurios mažuose 
butuose negali sutilpti. Tokių butų 
gyv. ploto suskirstymą į patalpas 
sąlygoja šeimos narių skaičius. Sa
vaime suprantama, gausiai šeimai 
reikia didesnio ploto bendram nau
dojimui skirtose palapose, bet svar
biausia, jai reikia atitinkamo skai
čiaus atskirų miegamųjų. Abiejų 
lyčių vaikams per 12 metų skiriami 
atskiri miegamieji. Jų dydis bei skai
čius pareina nuo vaikų skaičiaus. 
Apskritai, masinės statybos sąlygose, 
visi miegamieji neturėtų būti dideli, 
ypačiai vaikams.

Kaip tik miegamųjų skaičiaus di
dinimo reikalas augančioje šeimoje 
yra iškėlęs ir palaipsniui augančio 
namo idėją. Kadangi šeimos narių 
skaičiaus didėjimas normaliai su
tampa su šeimos išteklių didėjimu, 
galimbė palaipsniui didinti tokios 
šeimos butą yra verta didelio dėme
sio. Gaila, kad autorius nepadavė nė 
vieno tokio augančio namo pavyz
džio. (B. d.) Arch; V. Švipas

Vokiečiu spauda apie A.
Konstancoje leidžiamas „S u d - 

kurier“ š. m. liepos 23 d. (59 Nr.) 
įdėjo savo meno kritiko Dr. Emst 
Brasch recenziją antrašte „Litaul- 
sche Kūnstler stellen aus“ (Lietuvių 
menininkai rodo), kurios autorius 
pradžioje pažymi, kad abiejų lietu
vių menininkų — dailininko Galdiko 
Ir grafiko Jonyno paroda, dar kartą 
primenanti, „kad ir mūsų kontinento 
rytai yra kūrybos šaltinis“.

Rašydamas apie Galdiko kūrybą, 
autorius pastebi, kad jei pradžioje 
kuris konvencionalus stebėtojas nuo 
tariamojo intensyviųjų spalvų krati
nio ir būtų kiek sumišęs, bet kuo il
giau jis šių simfonininių spalvų kom
pozicijos įspūdžiui pasiduosiąs, tuo 
labiau jis pajusiąs, kad čia jokio im
presionistinio atsitiktinumo nesą, kad 
čia kiekvienos spalvos niuansas tiks
liai suderintas ir kad čia kiekvieną 
paveikslą valdąs visai aiškus linijų 
ritmas. Čia gamta nepamėgdžiojama, 
bet juo stipriau pergyvenama, pa
juntama.

Apie V. K. Jonyną kritikas rašo:
„Su labai aukšto lygio grafiku 

mes susipažįstame Jonyno asmenyje“. 
Pažymėdamas stiprią menininko as
meninę išraišką Ir jo sielos sąryšį su 
savo gimtuoju kraštu, net tuose kū
riniuose, kurie neturį liaudies moty
vų, autorius iškelia didelį Jonyno 
technikinį sugebėjimą, kuriuo esą pa
sižymėję jo moderniųjų pašto ženklų 
projektai.

Galdiką ir V. K. Jonyną
Panašiai gražiai apie mūsų meni

ninkus atsiliepia ir Badeno valdan
čiosios partijos organas „S ū d w e s t - 
deutsche V o ik s zei t u n g“. Šio 
laikraščio meno kritikas Dr. R. paste
bi, kad V. K. Jonynas, vedąs Frei- 
burge Užsienio Dailės Institutą, kur 
apie 200 jaunų, įvairių tautų užsie
niečių semiasi žinių, ir ryškiai išky
ląs kaipo iliustratorius. Jo moder
nusis jausmingumas dvasinei 4tft>- 
stancijai, jo viziškai išaiškinta poe
zija poruojasi su maloniai veikiančių 
formų aiškumu, kuris esą nebijąs 
pažinti žymią paišybos tradiciją. 
Nagrinėdamas menininko medžio 
raižinius (Hamleto, Prosper Mėri- 
mėe’s „Lokio“ ir Goethe’s „Werthe- 
rio“ iliustracijas), autorius prieina iš
vadą, kad „šios kūrybos dekoratyvi
nis elementas ir laikui pritaikintas 
sugebėjimas abstrakcijai matosi ir iš 
jo „Exlibris“ kompozicijų“.

Didelio susidomėjimo esą sukels 
mūsų (t. y. prancūzų zonos) pašto 
ženklų projektai. Autoriaus nuomo
ne, stebėtinas esąs čia „mažiausiojo 
ploto valdymo menas“, ne tiek tech
nikiniu, kiek meniškai dvasiniu at
žvilgiu. Šių ženklų meno vertę jau
čiąs ir nežinovas.

Paliesdamas Galdiko kūrybą kri
tikas pastebi, kad „šio menininko ta
pyba sukelia panašų harmoninį per
gyvenimą“. Ji turinti kažką kūry
biška, gamtos pavyzdį, aiškinantį ir 
gilinantį, kas esą kiek primena jau
nesniojo Nolde's gamtovaizdžių ta-

tingų ėprašyftių, tačiau užsieniui ji* 
nebuvo žinomi. Tuo tarpu lietuvių 
etnografiniai turtai yra vertingi sa
vo išsaugotais senoviniais bruožai* 
ne tik mūsų, bet ir viso pasauli* 
tautotyros mokslams.

Liepos m. išėjęs iš spaudos inž. 
dr. J. Gimbuto veiklas „Das Dach 
dės lltauischen Bauernhausas aui 
dem 19. Jahrhundert“, gausiai iliu- ' 
struotas lietuvių kaimo senosioa 
statybos pavyzdžiais, kaip tik už
pildo šią spragą. Įdomi vokiečių 
mokslininkų nuomonė apie šį vei
kalą: „Autorius pasirodo esąs iš
mokslintas specialistas... Jo įtiki
nančiai ir vaizdžiai parodyta, kad 
Lietuva užimanti reikšmingą ir įdo
mų vaidmenį šiaurės — rytų Europos 
medinės statybos regione, tai ver
tingas įnašas į europinės namotyro* 
mokslą“ (H. Hanson).

„Autoriaus išnagrinėtoji medžiai 
ga yra gausi ir rinktinė. Ypatingoji 
šio darbo vertė glūdi atkurtame b*- 
veik nepaliestos kaimo kultūros pa
veiksle. Darbas laikytinas vertingu 
įnašu namotyros mokslui“. (V. Tiedje).

Naujasis d-ras gimė 1918 m. sau
sio 18 d. Mokėsi Kauno „Aušros“ 
gimnazijoje ir, baigęs pirmuoju, 193S 
m. Įstojo į Vytauto D. U-to- techni
kos fakultetą, vėliau reformuotą J 
Statybos fak. 1941 m. išrinkąs asi
stentu. U-te dirbdamas, J. G. atsi
dėjo lituanstiniam statybos mokslui. 
Per dvejis metus paruošė statybos 
terminų žodyną. Atostogų metų dr. 
J. G. rinko medžiagą lietuvių kaimo 
statybai tirti. 1942 m. išrinktas vyr. 
asistentu ir jam pavesta skaityti sta
tybos enciklopedijos kursas. J. Gim
butas buvo jauniausiu universiteto 
dėstytoju. Karo ir okupacijos ap
linkybėms darbą sutrukdžius, Gim
butui kaip ir visai eilei un-to per
sonalo narių, teko trauktis į Vaka
rus ir su savimi pasiimti surinktąją 
ir iš Lietuvos muziejų gautą moks
linę iliustracinę ir aprašomąją me
džiagą.

Vokietijoje dr. J. G. tuoj pat ėmėsi 
dabar iškištąjį veikalą. Lygiagre
čiai jis dirbo Unrros universitete 
Mūnchene, dėstydamas statybos da
lykus. Lietuviškosios architektūra 
ir mūsų lif“; liet statybos klausimais 
dr. J. G. bendradvbiauja liet, trem
tinių spaudoje.

Jaunam ir darbščiam mokslinin
kui linkint daug sėkmės, malonu pa
sidžiaugti, kad nepaisant sunkių 
tremties sąlygų jaunoji mūsų moks
lininkų karta sugeba patraukti už
sieniečių dėmesį ir savo darbais pa
sitarnauti Lietuvos etnografijos ir iš 
viso Lietuvos labui. -rrn.-

pybos dinamiką. Kiek antrealistinis 
šis gamtos įspūdžių atvaizdavimas ir 
bebūtų, tiek jis esąs tolimas nuo skur
daus dvasiškumo bei koloristinio 
blaivumo daugelio „tik moderniųjų“.

„Šiuo dvigubu susitikimu galima 
pasidžiaugti“, sako baigdamas auto
rius. Paroda šiomis dienomis užsidarė,

Inž. St. TyškM
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Nusiginklavimą spręs Jungi. Tautos
-4

Po dvidešimt mėnesių užsitęsusių 
diskusijų apie ginklavimosi sumaži
nimą, Jungt. Tautų komisija nutrau
kė savo neproduktyvų darbą. Tai 
esanti dabartinės situacijos ironija, 
komentuoja N. Y. Herald Tribune, 
kad Vakarų pajėgos kurios taip rim
tai siekia nusiginklavimo ir tarptau
tinės kontrolės, dabar, atrodo, pasiė- 
musios iniciatyvą kaip galint greičiau 
diskusijas baigti, kai Rusija ir Ukrai
na pasisakė už tolimesnį šių diskusijų 
tęsimą. Betgi faktas lieka faktu, kad 
dėl jų nepasisekimo kalta yra Rusija 
ir jos laikysena, nors jos būtų ir ligi 
begalybės tęsiamos. Rusijos ekspan
sinės politikos sukurta įtempta tarp
tautinė padėtis sukelia atmosferą, su 
kuria nusiginklavimas nesiderina. 
Komisijai išsiskirsčius, visas klausi
mo kompleksas perduodamas Jungt. 
Tautų visumos suvažiavimui, kuris 
šį rudenį įvyksta Paryžiuje. Toks 
perdavimas atrodo ir išmintingas ir 
reikalingas, nes nusiginklavimą negi 
galima diskutuoti šalia tarptautinių 
pajėgų žaidimo, (z)

iki šiol nebuvę moterims eiti pasto
rių pareigas priežasčių, tačiau vis 
dėlto jos nebuvo vykdomos. Šiai 
„nelygybei“ galą padaręs, kaip rašo 
Daily Mail, pažangus vyskupas Fu- 
nen, kai jis pranešė, jog jis norįs at
likti įšventinimo ceremonijas. Po to, 
pastorius moteris pirmą kartą atliko 
sutuoktuvių ceremonijas.

Pirmą kartą danus sukrėtusi ži
nia, kad viena geltonkasė važinėja 
taksi. Šiandien jau kita geltonkasė 
— pastorius. Vadovaująs senovės 
moderniųjų ginklų ekspertas Danijos 
karo muziejuje yra taip pat moteris.

Apskritai, Danijoje daugely sričių 
užima moterys kartu su vyrais, (m.)
KODĖL FRANCO NESTOJO Į KARĄ

Buv. Italijos užs. reik, ministerio 
grafo Ciano dokumentų rinkinys, api
mąs protokolus ir kitą dokumentinę 
medžiagą iš 1936—42 m. periodo, Ita
lijoje bus paskelbtas atskira knyga.

Įdomiausi dokumentai yra, be abe
jo, tie, kurie nušviečia ašies pastan
gas įtraukti į karą Ispaniją. „Unter- 
nehmen Isabella“ šifru pažymėtame 
projekte buvo numatytas Gibraltaro, I 
o vėliau ir Maroko okupavimas. ]

1940 m. spalių mėn. vykusioms Hit
lerio deryboms su Franco pasibaigus 
nesėkmingai, pasikalbėjimai šia te
ma buvo nukreipti per Italiją. Po
1941 m. Mussolinio susitikimo su 
Franco planas iširo visiškai. Hitleris 
po to labai niršo ir Franco nuo tada 
tevadino tik išdaviko vardu.

Iš Ciano protokolų aiškėja, kad 
Franco turėjęs ne vieną priežastį savo 
laikysenai. Ispanija nebuvo milita- 
riai pajėgi įstoti į karą, neturėjo javų 
ir bijojosi dėl savo pozicijų užjūryje. 
Be to, Franco suvokė, kad pergalės 
atveju Maroke susidurs vokiečių ir 
ispanu interesai, ir tada jau nebebus 
klausimo, kuris turi kapituliuoti, (pr)

Įvairios žinios

IR DANAI PRADEDA LYGINTI 
VYRUS SU MOTERIMIS

Daily Mail bendr. Ch. Croot rašo 
iš Kopenhagos apie naują įvykį Da
nijoje. Paskutiniu metu esą įšventino 
tris moteris Danijos bažnyčios pasto
riais. Iš jų du pastoriai turi jau apie 
50 -metų, o viena dar tik 35 metus. 
Moterys dėl pastorystės kovojusios 
jau seniai.

Prieš keletą metų jos Kopenhagos 
universitete baigė teologijos mokslus. 
Viena jų jau seniai talkininkavusi 
kalėjimo kapelionui, bet vis dar ne
buvę leista jai atlikinėti kitas apei
gas — krikštą, laidotuvių ar sųtuok- 

. tuvių ceremonijas. Nors oficialiai ir

• Daugiau negu 100 nelegalių imi- 
grantų atvyko iš Vokietijos į Šve
diją per paskutinius 2 mėnesius.
• Iš Stockholmo praneša, kad Lat
vijoje jos inkorporavimo j Sovietų 
Sąjungą šventė buvusi vykdyta .su 
didele pompa ir didele dainų švente, 
kai Lietuvoje tas šventiškumas bu
vęs mažiau pastebimas. Tačiau ap
skritai, rašo Newsletter, šių kraštų 
dabartinė „nepriklausomybė“ vis dėlto 
esąs blefas, kaip ir Estijoje, kur 
funkcionuoja rusai ir jų kolonistai. 
(Newsletter f. b. T. Curtain)
• Iš Panamos praneša, kad vyriau
sybė pasiuntusi papildomų jėgų j 
Costa Rica pasienį, nes pasklidę gan
dai, jog revoliucinės partijos kandi
datas į prezidentus esąs pasiruošęs 
invazijai į Panamą. Dr. Arias pase
kėjus policija suiminėja. (R)
• JAV kariuomenės pareigūnai pa
skelbė, kad Amerika išleidžianti ra
ketų gamybos programai vis daugiau

darbininkų 
Krikščionių 
profsąjungų

JAV vidaus sunkumai
(Pradžia 3 pusi.)

panaudoti jam suteiktą naują 
nes jis nenori stabdyti inflaci-

gebės 
galią, 
jos“.

Kiti klausimai taip pat įvyniojami 
į karštų ginčų vatą, todėl iš šios 
priešrinkiminės kongreso sesijos var
gu ar galima laukti kai ko realaus.

Komunistų pavojus. — Jau 1940 
m. birželio mėn. Kongresas, priėmė 
organizacijų registravimo įstatymą, 
kuriame draudžiama kurstyti ar veik
ti, siekiant nuversti vyriausybę. Tuo 
tikslu draudžiama panaudoti bet ku- 

. rias priemones, įskiriant spaudą. 
1947. IV. 1 kai kas atkreipė vyriau- 

‘ šio valstybės gynėjo Tom C. Clark 
dėmesį, kad komunistai sudaro labai 

. pavojingą „penktąją koloną“, kurią 
reikia persekioti. Tuo metu pradėtas 
komunistų sekimas. Po trylikos mė
nesių darbo teismui įteikė surašę 12 
komunistų, kurie esą pavojingi vals-

tybei. Liepos 20 d. duotas parėdymas 
juos suimti. Kai kurie suimti tik po 
10 dienų, nes slapstėsi.

Liepos 30 d. buvusi komunistė 
Eliz. T. Bentley pareiškė kongreso 
komisijai, kad komunistai, Inipinėji- 
mo tikslu, palaiko santykius su vy
riausybės įstaigomis. Jos tvirtinimu 
komunistų simpatikai 1940 m. teikė 
žinias partijai iš įvairių karinių mi
nisterijų ir kitų svarbių žinybų.

Pastaruoju metu eilė valdinių ži
nybų, įskiriant ir senato komisiją, 
ypač susidomėjo komunistų šnipinė
jimu ir griebėsi atitinkamų priemo
nių. Jos nežada kai ko žavingo tai 
organizacijai, kuri tarnauja Krem
liui. Galimas dalykas, kad šis nusi
statymas neleis toliau oficialiems 
agentams terorizuoti ir taip išner
vintų tremtinių pabaltiečių. Maskvos 
strėlė jau pataikė Washingtone. Gal 
ji duos progos suprasti, kodėl tremti
niai svetur skursta-ir tie „karo kur
stytojai“, „fašistai" sugeba pakelti 
naštą, žodžiais neaptariamą, plunks
na neaprašomą.

lėšų. Dabar numatyta išleisti vairuo
jamoms ir nevairuojamoms raketoms 
3.525.000 dolerių. (R)
• Italijoje profesinės 
sąjungos jau suskilo, 
demokratų atstovai iš
vadovybės pasitraukė ir kurs atskirą 
darbininkų organizaciją. Kol kas se
noje profsąjungoje pasiliko vyriausy
bę palaiką socialistai ir respubliki- 
ninkai. (AP)
• Daily Mail spec, koresp. iš New 
Yorko praneša, kad jei Rusija arti
moje ateityje pradėtų karą, ji turėtų 
būti „ortodoksinė", bet jei karas ne
kiltų iki 1952 metų ar vėliau, tada ji 
gal būt pradėtų oro puolimu ant JAV, 
panaudodama šimtus lėktuvų su ato
minėmis bombomis, pareiškė buvęs 
JAV aviacijos štabo šefas generolas 
Carl Spaatz. Po pirmosios atakos, 
rašė jis viename žurnale, Sovietų 
sausumos pajėgos- turėtų principinės 
reikšmės.
• Kanada ir JAV svarstančios ra
daro tinklą išplėsti Aliaskoje, kaip 
pirmąją gynybos liniją prieš galimą 
agresiją. (R)
• JAV pripažino de facto amerikie
čių remiamą antikomunistinę vyriau
sybę Pietų Korėjoje. De facto pri
pažinimas reiškia, kad JAV pripažį
sta, jog tokia vyriausybė jau yra ir 
vadovauja pietinėje Korėjoje. (AP) 
(R) '
• Anglijoje numatyta nuo rugsėjo 
1 d. sumažinti rūkalus taip, kad kiek
vienas rūkantysis tegalėtų gaut} per 
dieną tik 10 cigarečių. Rūkančiųjų 
skaičiuojama 20.000.000, ypač daug 
yra moterų rūkančiųjų. (DM)
• Jugoslavijos spauda praneša, kad 
jau trys ministerial pakeisti naujais 
ir paskirtas naujas viceprezidentas 
Bosnijai-Hercogovinal. Tai jau ant
ras kartas, kada Tito sijoja savo ka
binetą. Ministerių pakeitimo prie
žastys nenurodomos. (AP)
• The New York Herald Tribune 
vyriausias redaktorius p. Geoffrey 
Parsons Anglų Amerikos Press As
sociation rūmams pareiškė, kad res- 
publikininkų kandidatas į preziden-

tus Thomas E. Dewey darąs karjerą 
kaip biznierius, bet ne kaip tradici
nis politikas. (NYHT)
• Iš Lake Success pranešama, kad, 
kaip Trygve Lie pareiškė, būsimoje 
JT konferencijoje Paryžiuje bus iš
keltas visos Vokietijos klausimas: 
Matyti tikimasi, jog Maskvoje 
karams nepasiseks susitarti su 
tais. (R)
• Vengrijos pasienio policijos
kuopa pabėgo į Britų zoną Austrijoje 
š. mėn. 11 dieną, rašo „Weltpress“, 
120 policininkų su savo šeimomis 
prašė britų įstaigas priimti juos į DP 
stovyklas. Dabar jie visi jau yra 
Linze.' Jie esą nusistatę prieš komu
nizmą. Nckomunistaf valomi ir iš
siunčiami už valstybės ribų „apmo
kymui“. (AP)

Va-
Ry-

visa

Rugpjūčio 23 d....
(Pradžia 1 pusi.) 

jokių kitų garantijų, emigracijoje gy
veną Rumunijos politikai laiko neį
tikinančiu, savo memorandume jie 
pažymi, kad Maskva sistemingai sie
kianti galutinai įsitvirtinti Pietryčių 
Europoje ir kad Rusija jau daugiau | 
kaip pusantro šimto metų siekusi 
Balkanų teritorinį / statusą pakeisti 
savo naudai; tatai įvykdyti tebuvę 
sukliudyta tiktai jėga.

Betgi netenka, ginčytis (Tito yra 
čia geriausias įrodymas), kad Sov. 
Sąjunga Balkanų komunistiniais val
dovais iki tam tikro laipsnio nepasi
tiki, kad ir kažkaip jie rodytųsi pa
klusnūs; ji užtat nori pati savo ran
kose turėti visišką kontrolę, o tai ' 
geriausiai galėtų padėti tik tų kraštų 
aneksija. Dėl tos pat priežasties 
Maskva pasipriešino kadais Dimitro- 
vo-Tito Balkanų federacijos planui. 
Rumunijos politikai emigrantai yra 
tos nuomonės, kad Maskva siekianti 
tiesioginių sienų su Italija, Graikija 
ir europine Turkija; tolimesnis tiks
las esąs sukurti „rusišką Rytų Euro
pą“ kaip atasvarą Vakarų Europai, 
kad tuo būdu nebetektų savo reikš-

Neheatidėliokime...
(Pradžia 1 pusi.) 

organizavimas yra tapęs dar aktua
lesniu, negu kad jis buvo prieš metui 
ar pusmetį, nes šiandieną esame savo 
didžiosios emigracijos išvakarėse, ku
ri jau nebe už kalnų. Po metų kitų, 
galimas daiktas, mes jau būsim išsi
barstę po visą pasaulį, ir daugis mūsų 
tegyvens tik savais kasdieniais rū
pesčiais. Jei dabar nesuorganizuosime 
savo Tremties Archyvo ir jo sutvar
kytos medžiagos neapsaugosime būsi- ■ 
moms kartoms, dings daug vertingos 
medžiagos mūsų tremties istorijai. O 
ši medžiaga bus įdomi ne tik mūsų 
tremties gyvenimo istorikui, ne tik • 
mūsų laisvės siekimų ir kovų istori
kui, bet taip pat ir rašytojui ir daili- ■ 
ninkui, kurie savo kūriniuose norės 
atkurti šiurpųjį paveikslą mūsų tau-, . 
tos kančių, mūsų tautos Kalvarijų 
Kelius j laisvę ir prisikėlimą.

Tremties Archyvo suorganizavi
mas nėra jau toks lengvas ir greitas 
darbas, kaip kai kam gali atrodyti. 
Tai kruopštus, patyrusių specialistų , 
rankos reikalaująs darbas. Jis bet 
kaip atmestinai negali būti dirbamas.

Kas Tremties archyve turėtų rasti 
vietos ir tinkamos globos, čia'nekel
siu, nes tai periodinei spaudai per pla
tus klausimas ir eiliniam laikraščio > 
skaitytojui jau nebe įdomus. Aš čia 
dar kartą tenorėjau iškelti Tremties 
Archyvo būtinumo ir jo organizavimo 
nebeatidėtinumą. Jei mes to nepada- ’ 
rysime, sunkiai nusikalsime savo 
laisvės kovai ir būsimoms kartoms. - 

O gal aš beldžiuos į atviras duris, 
gal jau toks Tremties Archyvas ir 
organizuojamas? Duok Dieve, kad 
taip būtų! Jei taip yra, tai kodėl mūsų 
spauda apie tai nieko nežino. Trem
ties Archyvas yra toks didelis ir pla
čios apimties darbas, jog jis be spau
dos ir be tremtinių bendruomenės 
veiklios paramos —■ neįmanomas, 
šiam darbui reikia ne tik patyrusių 
rankų, bet ir gausios talkos, šiam • ,. 
darbui savo medžiagine parama tal
kon turėtų paskubėti ir mūsų vargo 
broliai, kurie jau įsikūrę kituose 
kraštuose ir gali nuliekamą skatiką 
aukoti bendriesiems tautos reikalams.

A. Merkelis '

zafi

Musų mirusieji
285. Strakovskis Rudolfas, gimė 

1912. 9. 3, mirė (sušaudytas) 1945. 2. 
12, Essen.

286. Danilevski Niklas, gimė 1898.
10. 2, Vilniuj, mirė 1944. 2. 20, palai
dotas Hochst., kapas Nr. 466/154.

287. Timofejevas Šafranas, gimė 
1902. 1. 10, mirė 1944. 7. 17, Juteborg.

288. Eidukaitienė Magda, 70 me
tų, gimė Kirioballuose, mirė 1945. 5. 
17, palaidbta Darmstadte.

289. Šopys Česlovas, gimė 1910. 
12. 27, mirė 1945. 4. 8, Friedebach.

290. Tačius Vladas, gimė 1920. 10.
22, mirė 1944. 8. 25 (katastr.), palai
dotas Stockhausen.

291. Imgolis Vytautas, gimė 1922. 
Lapūnuose, mirė 1946. 9. 23 d., palai
dotas Stuttgart.

292. Vecminas Juozapas, gimė 
1902. Cinčilioniai, mirė ? 8. 23, Stutt- 
garte.
' 293. Babušienė Marcelė, gimė 
1872, 9. 28, mirė 1945. 4. 23, palaidota 
Stuttgarte.

294. Draskienė-Zigmantaitė, gimė 
1924. 4. 22, mirė 1945. 5. 1, Loewitz.

295. Zuičienė Antanina, gimė 1883.
11. 10, mirė, ir palaid. Brusdorf.

296. Kasperoit Alma, Mėtos, gimė 
1941. 1. 7, Pabremenė, mirė 1941. 8. 
19, palaid. Penzlin.

297. Kaušas Evaldas, Emilio, gimė 
1926. 20. 5, Tauragėje, mirė 1941. 7. 
16, Penzlin.

298. Bendiks Hilda, Rožės, gimė 
1932. 2. 12, Sipariškiuose, mirė 1941. 
4. 8, Penzlin.

299. Bazikas Fricas, gimė 1896. 8.
23, Lietuvoj, mirė 1945. 5. 14, Flos
senburg, KZ.

300. Markui Marija, mirė 1944. 1.
28, KZ Flossenburg.

30L Dulkcvičius Povilas, gimė

1945. 1. 24, Reichen-

Viktoras, gimė
Neutershausen.

1928.

1924, žuvo KZ 
bach.

302. šipyla
4. 13, žuvo KZ

303. Gabrys Antanas, gimė 1908.
5. 11, Schongrund, mirė 1943. 11. 5, 
KZ Loerz.

304. Mičiulis Ignas, gimė 1892. 1.
2, Rūdoj, žuvo KZ 1944. 3. 23, Mar- 
sov/Vella.

305. Poznekas Stasys, gimė 1924.
1. 20, Rudaminoj, žuvo KZ, 1945. 3. 
29, Heidelberg.

306. Sudintas Julius, gimė 1926. 1.
28, Mažeikiuose, mirė 1945. 4. 10 d. 
Hachen.

307. Serapinas Antanas, gimė 
1928. 2. 27, Kretingoj, mirė 1945. 4. 10, 
Hachen.

308. Razminas Jonas, Mykolo, gi
mė 1913, Raseiniuose, mirė 1945. 4. 
10, Hachen. •

309. Rumbutis Viktoras, gimė 
1922, Telšiuose, mirė 1945. 4. 10, Ha
chen.

310. Kavaliauskas Klemas, gimė 
1928. 7. 22, Tauragėj, mirė 1945. 4. 
10, Hachen.

311. Juozapaitis Jonas, gimė 1929.
2. 5, Tauragėj, mirė 1945. 4. 10 Ha- 
chen.

312. Gailius Albertas, gimė 1929.
2. 26, Mažeikiuose, mirė 1945. 4. 10 d., 
Hachen.

313. Dačius Pranas, gimė 1925. 6.
13, Šakiuose, mirė 1945, 4. 10, Hachen.

LTB C/Kartotekos Vedėjas

Skelbimas Nr. 46
Žemiau išvardinti ieškomieji arba 

. . likimą žinantieji yra prašomi at
siliepti C/Kartotekon per savo LTB 
komitetus, kartu nurodant šio skel
bimo (bet ne laikraščio) eilės numerį 
ir įdedant reikiamą kiekį pašto ženk
lų atsakymui apmokėti.

693. Indrišiūnaitė Konstancija; 
Matijošaitis Otto (1918) iš Rėdžgalių; 
Ivaškevičiūtė Ona; Marcinėnas Sta
sys (1898); Makarovaitė Marija (1917).

694. Anastazija Labačauskienė- 
Savokaičiūtė, kilusi iš Vištyčio — 
prašoma rašyti savo sesei: Mrs. Anna 
Venckus? 6731 S. Oakley Ave., Chi- 
cigo 36, III.

695. Aldona Šablinskienė-Lauky- 
tė, gimusi Kaune — prašoma rašyti

jų

adresu: Mr. Balyk Baleišis, Box 341, 
Chapleau, Ont./Canada.

696. Leųasės Senkevičienės gimi
nės iš Lubaukos ir jos vyro giminės 
iš Buivynų — prašomi rašyti adresu: 
Mrs. Eleonora Senkevičius-Sabaliau- 
skaitė, 210 Rauber Street, Rochester 
5, N.Y./USA.

697. Gauti giminių adresai iš 
JAV: Henrikui Bajaliui, Mildai Traš- 
kauskienei, Vai. Dlugauskienei, Ka
ziui Latonui, Babies (?), Leonui Baš- 
kiui, Petrui Kripui.

LTB C/Kartotekos Vedėjas

P.C.I.R.O. PAIEŠKOJIMU 
ĮSTAIGA, AROLSEN prie KASSELio, 

ieško šių asmenų:
83. Austin Anna Lena, gim. 1919.

4. 3, paskut. žinomas adresas: Pog- 
geion/Mecklenburg; Austin Henrikas, 
20 mt., paskut. žinomas adresas Pog- 
gelon/Mecklenburgį, Alperavičius (Al- 
peravitsonas) Abraša, iš Kauno išga
bentas į Dachau ir Auschwitzo sto
vyklas; Bajalis Alfonsas, gim. 1910 
mt. Linkuvoje, paskut. žinomas adre
sas: Gustrow/Mecklenburg, Speiher
str. 19; Bajalis Algis, paskut. žino
mas adresas Gustrow/Mecklenburg,

Redakcija straipsnius taiso bei trumpina savo nuožiūra if nesunaudotų rankraščių nesaugo. 
• Už skelbimų turinį redakcija neatsako. • Užuojautos, sveikinimai ir skelbimai bei pra
nešimai iki 10 petito eilučių — 5,- DM. toliau už kiekvieną eilutę po 50 pf. • Paieškojimo 
skelbimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 1,- DM. • Už skelbi
mus ir paieškojimus pinigai siųsti kartu su tekstu. • Platintojai už surinktą prenumeratą 
ir parduotus paskirus numerius gauna 10 °/o nuolaidos. Laikraščio grąžinimai vengtini. 9 
Prenumeratos mokestis su pašto ir ekspedicijos išlaidomis vienam mėnesiui 3,- DM, už
sienyje dvigubai. Paskiro Nr. kaina 0,40 DM.

Printer: Verlagsanstalt Manz, Dillingen/Donau. — Population to be served: 20.000.

mės Atlanto ir Jungtinių Tautų Char- 
tų bei taikos sutarčių nuostatai.

Suprasdami tokios akcijos išdavų 
pavojų taikai, Rumunijos politikai 
prašo JAV vyriausybę imtis skubių 
žygių Maskvoje ir išaiškinti Krem
liui, kad JAV niekados nepripažln- 
siančios legalumo tokių veiksmų, ku
rie bus vykdomi Maskvos įsakymu 
ir to režimo, kuris negali reprezen
tuoti rumunų tautos, — Washingto- 
nas turįs duoti aiškiai suprasti, kad 
JAV esančios pasiryžušios bet kuria 
kaina sutrukdyti Rumunijos įjungi
mų į TSRS. Valstybės departamento 
atsakymas j šųdemaršą tuo tarpu dar 
nežinomas, — pastebi baigdamas 
„Neue Zūrcher Zeitung“.

Spęiherstr. 19; Bajalytė Danutė, pask. 
žinomas adresas Gustrow/Mecklen- 
burg, Speiherstr. 19; Balbach Anatol 
gim. 1927 mt. Kaune; Balčiūnas Leo
nas, gim. 1913 mt. Marijampolėje, - 
paskut. žinomas adresas: Vilkaviškis, 
Birutės g. 23; Baliunas Juozapas, 
gipr. 1913 mt. Vilkaviškyje, paskut 
žinomas adresas Kaunas, išgabentas 
į Vokietiją; Baltrus Jonas Žiuris, 
gim. 1885 mt. Lietuvoje, išgabentas 
į Vokietiją; Bardaunskaja Praskovia, 
gim. 1922 mt., paskut. žinomas adre
sas: Kurtuvėnai, Padubysio v.; Bec
ker Anna, gim. 1894. 4. 20 Butviliš- 
kiuose; Benianskonsky Chaim Rina, 
gim. Vilniuje, paskut. žinomas adre
sas Vilniaus ghetto; Berelowitz Chair* 
Abaron, gim. 1914 mt. Kražiuose, 
paskut. žinoma adresas Repatriantų 
stovykla Feldafihg, Obb.; Bergienė 
Eugenija, gim. 1900 mt., paskut. ži
nomas adresas Rytprūsiai; Berne Ju- 
del, gim. 1919 mt. Lietuvoje, paskut. 
žinomas adresas Mūnchenas; Bloch 
Chaja, 20 mt., gim. Telšiuose, paskut. ' 
žinomas adresas Buchenwald; Brin 
Berta, paskut. žinomas adresas: Viš
tytis, Vilkaviškio apskr.; Beresin ar 
Beresinaitė Šuiamitė, gim. 1935. 1. 
16 Kaune, patalpinta Šančių stovyklo
je, Kaune.
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J. A. V. bus darbo tremtiniams

Iš irečio aukšto pro langą į laisvę
SOVIETŲ SPAUDA PUOLA AMERIKĄ — ISTORIJOJE NEGIRDĖTI PRASIMANYMAI

Amerikiečių spauda labai daug 
skiria vietos aprašinėjimui, kaip So
vietų Sąjungos piliečiai, Sovietų at
stovų New Yorke vaikų mokytojai —
p. M. Ivanovič Samarin ir p. O. Ste
panova Kosenkina pabėgo ir pasida
vė amerikiečiams ir kaip Sovietų 
valdžios atstovai apkaltino amerikie
čius tų jų mokytojų „pavogimu“.

Sis klausimas įdomus dviem po
žiūriais. Pirmiausia tai, kad Sovietų 
piliečiai mokytojai, išbandyti komu
nistai (kitokių į užsienį neišsiųstų), 
įsitikino Amerikoje, jog geriau laisvė, 
negu sovietinė vergija, geriau fizinės 
kančios, negu dvasinė nelaisvė, ge
riau svetimas kraštas, bet ne tėvynės 
priespauda. Jei tokie dalykai buvo 
viduramžiuose, tai nenuostabu, bet 
dabar, kada klėstL kultūra ir civiliza
cija — baisu.

Istorija šio dar nesibaigusio įvykio 
paprasta. -

J. Samarin sužinojęs, jog visi mo
kytojai turės sugrįžti namo, į Rusiją, 
atsisako savo krašto pilietybės, tikė
damas gauti Amerikos pilietybę ir pa
siduoda amerikiečiams. Po to, jis iš 
New Yorko, jo laisvu sutikimu, nuga
benamas į Washingtoną apklausinėti. 
Ką jis pasakė, laikoma paslapty. Jo 
atsisakymas Sovietų pilietybės neiš
šaukė tokio didelio susidomėjimo, nes 
tai jau nebe pirmas reiškinys. Žy
miai daugiau dėmesio traukia moky
tojos Kosenkinos istorija.

. Pasirodo, kad p. Kosenkina pir
miausia pasislėpė viename ūkyje ne
toli New Yorko, iš kur vėliau Sovietų
konsulatas ją parsivežė atgal. Po šio 
įvykio Sovietų vyriausybė įteikė pro
testo notas JAV vyriausybei. Molo
tovas, pasikvietęs JAV ambasadorių 
W. Bedell Smith Kremliuje, pareiškė, 
kad liepos 31 d. Sovietų piliečiai tu
rėję iš New Yorko išvykti Sovietų 
laivu Pobieda, bet prie laivo neatvykę 
minėti mokytojai, nors jų daiktai jau 
buvę pakrauti. Vėliau, Sovietų kon
sulas M. Lomakin gavęs žinią iš p. 
Kosenkinos, kad ji esanti Reed ūkyje, 
„kuris pirklausęs baltųjų gangsterių 
organizacijai, vadinamai Tolstojaus 
Fondu“. Kosenkina prašiusi konsulą 
ją išgelbėti. Po to konsulas nuvykęs 
ir ją „išvadavęs“. Gal būt tuo ir būtų 
pasibaigiusi ši istorija, bet įvyko ki
taip, kai ji, p Kosenkina, rugpiūčio 
12 d. iššoko iš Sovietų konsulato rūmų 
trečio aukšto pro langą ir kai dabar 
atsidūrė Roosevelto vardo ligoninėje, 
nes yra smarkiai susidaužiusi.

NYHT rašo, kad kai ji būdama 
viena trečiame aukšte užgirdusi radi
jo pranešimą iš konsulato, Kozenkina 
užsukusi radiją ir pasakiusi rusiškai: 
„tai blogai“. Ir po to iššoko pro langą. 
Tuo metu pas konsulą laukė reporte-

riai ir fotografai iš konsulo atsakymo 
į teismo įsakymą, kad jis ateitų į teis
mą apklausinėjimui dėl Kosenkinos 
pagrobimo. Policija tuo metu perlipo

žinti teismo raštą, kurio kviečiamas 
jis paaiškinti tą istoriją, kurią jis su
kūrė? Ar dabar, jai iššokus pro langą 
iš konsulo arešto, Sovietų konsulas

NYHT rašo, kad Valstybės d-to 
pranešimas dėl darbu aprūpinimo 
tremtinių maloniai skaitomas. Dar
bo būsią visiems atvykstantiems. Jo 
esą numatyta daugiau negu 100.000, 
kuriems leista atvykti. Valstybės d- 
tas gaunąs daug pasiūlymų iš ūki
ninkų, pramoninkų ir kitokių įmoni- 
nių firmų, nors komisija dar nebus 
paskirta ir nepradėtas atrinkimas. 
Viena New Yorko valstybė žada 
50.000 atvykusių darbo, nors įstaty
mų leidėjas nėra palankus į čia daug 
atvykstančių sutalpinti. Labai daug

norima gauti tremtinių į žemės It 
namų ūkius, kur mažiausiai sunku
mų sudaro butų klausimas.

Pranešimas, pastebima, esąs ma
lonus tiems DP, kurie pateks į tas 
kategorijas. Laikraštis priduria, kad 
ar speciali Kongreso sesija DP įsta
tymą sušvelnins ar ne, laiko dar esą 
daug didelio masto imigracijai vyk
dyti. Naujasis kongresas, su naujais 
piliečių mandatais, galės geresnį ir 
įstatymą užtikrinti ir kartu Amerikos 
atsakomybė padėtų išspręsti šią tra
gišką karo tremtinių situaeiją.

per 6 pėdų geležinę tvorą su spygliuo
ta viela ant viršaus (Sovietai mėgsta 
gerai apsitverti) ir jau buvo prie Ko
senkinos, kai ją konsulato tarnauto
jai nešė į vidų. Minia apipuolė kon
sulato rūmus. Policija turėjo kai ku
rias gatves užblokuoti pėstiems ir va
žiuojantiems. Tuojau atvyko ligoni
nės mašina ir susižeidūsiąją nugabe
no į ligoninę. Dvi rusės norėjo pa
tekti į mašiną, bet policija jas nu
stūmė.

Vicekonsulas norėjo ją aplankyti, 
bet policija neleido ir pasakė, kad jie 
galį prileisti tik tą asmenį, kurio ji 
nori. Kada ją aplankė rusų laikraš
čio redaktorius, tai ji apsikabino jį 
ir pasakė: „Aš buvau narve kaip 
paukštelis. Aš turėjau išeiti iš jo.“ 
Ir ji išėjo pro narvo langą, kuris buvo 
neuždarytas. Reikia manyti, už tą 
neakylumą dar teks kai kam atsakyti. 
Konsulate ji buvo išlaikyta 6 dienas, 
tik po to konsulas Lomakin pareiškė, 
kaip ji buvo „pagrobta“ ir kaip ji vė
liau konsulo „išgelbėta“.

Si istorija painiojama jau su tarp
tautiniais įstatymais. Dabar iškyla 
tokie klausimai: Ar ji turi diplomatinį 
imunitetą? Ar konsulas turi pripa-

Lomakin turi legalę teisę reikalauti 
jos grąžinimo?

Šiais klausimais tariamasi su tarp
tautinės teisės žinovais, bet jie neno
ri, kad jų pavardės būtų minimos. 
Vienas pareiškė, kad kai ji buvo so
vietų arešte, policija turėjo teisę ją 
atgabenti į teismą apklausinėjimui, 
nes konsulas neturįs tų teisių, kaip 
diplomatai. Apskritai, tas reikalas ga
lįs iššaukti naujų komplikcijų.

Manoma, kad Sovietai gali imtis 
kai kurių represijų prieš amerikie
čius, jei reikalas nebus draugiškai už
baigtas. Sovietų spauda uždega savo 
piliečius prieš amerikiečius. Radijas 
taip pat jau puola. „Izvestija“ rašo, 
kad „Molotovo pareiškimas Smith yra 
viso Sovietų krašto balsas, kuris ne
leis bet kokio jų piliečių įžeidimo, ne
žiūrint, kur jie bebūtų“ ... Sovietai 
reikalauja juos išvaduoti... „Ji rei
kalauja, kad purvinos politinių gangs
terių rankos neturi paliesti didelės 
Sovietų Sąjungos piliečių“, rašo Izve
stija. Tokiu pat tonu rašo ir kiti So
vietų laikraščiai.

Sovietų užimta pozicija aiški. Ar 
amerikiečiams pasiseks pritaikyti ha
beas corpus? (m.)

Reikalauja įkurdinti daugiau Minty
Vykstančioje Jungtinių Tautų 

ūkio ir socialės tarybos septintoje se
sijoje, Ženevoje, Britanija, JAV, 
Olandija ir Brazilija reikalavo kitus 
kraštus, kad jie prisiimtų kiek galint 
daugiau tremtinių iš ' Europos. Tuo 
pačiu metu keturi kraštai pasiūlė, 
kad tremtiniai vaikai, kurių niekas 
nelydi, būtų sugrąžinti į jų kilmės 
kraštus.

Bendroje rezoliucijoje, kuri buvo 
pateikta JT Ūkio ir Soc. Tarybos se
sijai 4 tautų, išreikštas reikalas pa
skubinti 600.000 Europos tremtinių 
įkurdinimą, svarbiausia esą tremti
niai, kilę iš komunistinių kraštų, nes 
jų negalima repatrijuoti į savo kil
mės kraštus.

Rezoliucijoje reikalaujama visas 
valstybes priimti tiek, kiek maksi- 
mum jos gali priimti, ir pasiūlyta 
nauja politika dėl beveik 3.000 naš
laičių ir neglobojamų vaikų iki 16 
metų, kurie dabar yra IRO užlaikomi 
ir kurie turėtų būti sujungti su savo 
tėvais, kur tai yra galima.

Neglobojami vaikai, kurių tėvai

’ negalės, būti surasti, bet kurių tau
tybė bus neabejotinai nustatyta, turi 
būti sugrąžinti į savo kraštus, sako
ma rezoliucijoje. Tačiau turi būti 
atkreiptas dėmesys į paskiro vaiko 
geriausią interesą, kuris ir būtų 
sprendžiamuoju faktoriumi.

Rezoliucijoje griežtai reikalauja
ma, kad visi pasirašę kraštai IRO 
konstituciją ją ratifikuotų, (m)

KOMUNISTAMS NĖRA VIETOS 
AUSTRALIJOJE

Kaip Exchange žinių agentūra šio 
mėn. 5 d. iš Sidney praneša, Austra
lijos saugumo policija Queensiande 
areštavo 16 baltų ir lenkų, kurie įta
riami esą komunistų agentais. Au
stralijon jie buvę įšmugeliuoti kaip 
tremtiniai (DP), bet paskum pavykę 
išaiškinti, kad tai profesionalai ko
munistų šnipai. Valdinės įstaigos 
patvarkė, kad jie būtų tuojau iš Au
stralijos išgabenti.

Ar žydai turi teisių į Palestiną?
KAS GI 19 TIKRŲJŲ ŽYDAI YRA — PRISPAUSTIEJI

Čia iškelta tema neseniai anglų 
dienraštis Daily Mail įsidėjo buv. 
Transjordanijos arabų legijono vado 
Glubb Pasha straipsnį, kurį infor
macijos dėliai, nereikšdami savo nuo
mones, skelbiame skaitytojams. Mes 
galime čia duoti tik to straipsnio san-

Straipsnyje pastebima, kad Euro- 
»s ir Amerikos gyventojų dauguma 
santi pripratusi samprotauti, jog žy- 
lai esanti silpna ir persekiojama ra- 
ė. Tačiau į Palestiną iš Europos at- 
’ykusieji pamatę, kad žydai vaidina 
liametraliai priešingą vaidmenį. Jei- 
;u kairieji ar liberalai Europoje ar 
Amerikoje pasisako prieš imperializ- 
ną, tai Palestinoje jie remia kaip tik 
ydų kolonizaciją, kuri, arabų akimis 
iūrint, niekuo nesiskiria nuo italų 
;robimo Abesinijoje. Tie patys libe- 
alai toliau nurodo, kad žydams Pa- 
estina svarbiausia žemė.

ISTORINIAI BRUOŽAI
Jei pastudijuotume žydų 

storiją prieš keletą tūkstančių
rasės 
metų,

Suomijos vyriausybė tarp dešinės ir kairės
Liberalų „Manchester GuardiaiJ“ 

komentuoja Suomijos politiką. Laik
raštis rašo: Suomijos politika nuo 
1945 m. buvo ta, kad išvengtų neat
siejamų to krašto ryšių tiek su Ry

žtais, tiek su Vakarais. Ir naujasis 
kabinetas, kurį sudarė mažumoje 
esantieji socialistai, yra tai drąsus 
bandymas krašto nepriklausomybei 
kebliose aplinkybėse išsaugoti. Per 
paskutinius rinkimus yra paaiškėjęs 
pasistūmėjimas j dešinę. Tačiau de
šiniųjų vyriausybė nepasirodžius! ir 
tai ne vien dėl budrios, į Suomiją 
ypatingai atkreiptos Sovietų akies, 
bet ir dėl nuomonių skirtumų tarp 
paskirų partijų. Taip ir atiteko so
cialdemokratams vyriausybės suda
rymas, nors jie teturi tik 54 vietas 
parlamente. Komunistai atsisakė įeiti 
vyriausybėn, nors jiems net penki 
portveliai buvo siūlyta — nesutiko 
negaudami vidaus reik, ministerijos. 
Naujasis min. kabinetas bus spau
džiamas ir iš kairės ir iš dešinės. Be 
abejo, iš kairės tenka laukti didesnio 
spaudimo, nes atrodo, kad komunistai 
linkę pradėti savo pajėgumo ban
dymą. (z)

BENEŠĄS JAU KALTAS
AP iš Maskvos praneša, kad So

vietų laikraštis „New Times“ kalti
na dr. Eduardą Benešą, buvusį Če
koslovakijos prezidentą už tai, kad 
lis neva karo metu sulaikęs Cekoslo-

vakus nuo aktyvios kovos su vokie
čiais. Toliau sakoma, kad pati čekų 
tauta pasitraukus nuo prezidento už 
jo klaidas. (Kas ne su komunizmu, 
tas yra kaltas, tas jau nereikalingas 
— tai komunistų doktrina).

VENGRIJOJE AUGA ANTISEMI
TIZMAS, KODĖL?

NYHT bendradarbis G. Coblentz 
iš Budapešto rašo, kad Vengrijos so
stinėje yra per 120.000 žydų, kuriems 
nedaug tereiškiama simpatijos. To
kios nuotaikos atsiradusios svarbiau
sia dėl dviejų priežasčių, būtent, kad 
pirmiausia atstatomas konfiskuotas 
žydų turtas ir, antra, kad valdžioje 
esą perdaug žydų. Pavyzdžiui, rašo 
NYHT, galingiausias Vengrijoje vy
ras — Matyas Rakosi, komunistų par
tijos generalinis sekretorius, yra žy
das. Taip pat žydas yra Josef Rėvai, 
svarbiausias KP ideologas. Trans
porto ir susisiekimo ministeris yra 
puikus komunistas Erno Gero — žy
das. Tai krašto atstatymo smegenys. 
Vengrijos vyr. ūkio tarybos gener. 
sekr. yra komunistas žydas Z. Vas. 
Plano įstaigos gener. sekr. komunistas 
Berei ir politinės policijos šefas — 
žydai.

Ne nuostabu, kad katalikišką Ven
grijos kraštą valdo komunistai žydai ir 
kad prieš juos kyla neapykanta, žy
dams palaikyti iš Amerikos esą gauta 
per 30 milijonų dolerių. (Ja)

tai rastume, jog žydai gyveno Pa
lestinoje, tačiau ne visame krašte. 
Palestina visada buvo padalyta tarp 
žydų ir kitų tautybių, šių dienų Pa
lestinos arabų prosenelių. Šie arabai 
esą pirminiai šio krašto gyventojai, 
su kuriais Izraelio vaikai. kovojo Se
nojo Testamento laikais.

70 metais prieš Kristų, kada Titus 
užvaldė Jeruzalę, žydai nebuvę vie
ninteliai Palestinos gyventojai. Bet 
po to, kai Jerszalę užėmė romėnai, 
dauguma žydų iš Palestinos išsikrau
stė. Beveik per 1900 metų žydai Pa
lestinoj sudarė, tiktai mažumą. Iš to 
daroma prielaida, kad žydai negalį 
būti nepriklausomi savo krašte. Kai 
žydai iš Palestinos emigravo, D. Bri
tanija buvusi Romos kolonija. Ir jei
gu, rašoma DM, rėmdamasis istoriniu 
pagrindu Mussolinis būtų pareiškęs 
savo pretenzijas į Britaniją, — ką gi 
pasakytų britai?

Panašiai yra su žydais ir Palesti
na. Arabai irgi neieško tų žemių, ku
rias jie yra turėję prieš 1900 metų. 
Todėl jie }r negali suprasti, kodėl 
britų valstybės vyrai ir kiti europie
čiai politikai, kurie Indiją ir Burmą 
padarė nępriklausomis valstybėmis, 
dabar remia priverstinę žydų kolo
nizaciją Palestinoje?

AR PRISPAUDĖJAI?

Nežiūrint i tai, kai kurie stebėtojai 
užgiria žydų elgseną ir smerkia ara
bų pasipriešinimą. Bet ar tai, sako
ma, tarptautinės moralės kriterijus? 
Ar buvo išgirtas italų puolimas ant 
Abisinijos? Ar buvo užgirta, kai Vo
kietija puolė Daniją ir Norvegiją?

Arabai yra jausmų žmonės. Jie 
silpnai tegalėjo priešintis, kai žydai 
turėjo 100.000 gerai ginkluotų vyrų. 
Arabams prieiti, nugalint kalnus ir 
dykumas, yra sunku, tuo tarpu žydai 
kariauja namie, susisiekia su jūra, iš 
kurios galima ir šis tas sulaukti.

Iš užimtųjų vietovių žydai išvarė 
arabus taip, kaip jie stovi — moteris, 
vaikus. Beveik pusė Palestinos arabų 
yra tapę tremtiniais. Dešimtys tūk
stančių jų gyvena atvirame ore ir 
neturi jokių pragyvenimo šaltnių. (ja)

KADA GALI DP VAŽIUOTI GELE
ŽINKELIAIS BE UŽMOKESNIO?

PCIRO vyr. būstinė iš Bad Kis- 
singen skelbia, kad be užmokesnlo 
DP gali važinėti geležinkeliais šiais 
atvejais: 1) iš stovyklų į emigracijos
centrus ir reikalui esant grįžti at
gal į stovyklas; 2) į amatų mokyklas, 
policijos kursus, ligonines, namų 
ruošos kursus, vaikų poilsio namus, 
TB sanatorijas, vasaros stovyklas ir 
kontrolinius (skryningo) centrus; 3) 
į zonos vyr. būstinės ruošiamas 
spaudos konferencijas; 4) į PCIRO 
ar kitų globos organizacijų (YMCA, 
YWCA ir kt.") parengimus; 5) visais 
šiais atvejais grįžti į stovyklas; 6) 
visais kitais oficialiais reikalais, ku
riems pritaria zonos vyr. būstinė.

Kelionių bilietams gauti be užmo- 
kesnio, reikalinga geležink. stoties" 
kasai patelkti orderius, kuriuos tusi 
pasirašyti PCIRO Area Teams di
rektoriai ar jų įgalioti emigracijos 
centrų direktoriai, Area dislokacijos 
viršininkas, skyrių Field supervisors, 
gerbūvio skyrių viršininkai ar zoni
niai direktoriai. ,

Nesutarimai Austrijos komuniste tarpe
IPK iš Vienos praneša:
Tito afera paaštrino nesutarimus 

tarp Austrijos komunistų vadų. Vie
nas sparnas, kurį atstovauja Fisčher,

liau, projektuojama įrengti antrąjį 
plieno fabriką, panašų į Wilkowjtze 
veikiantį.

JoachimsthaI srity j e^evakuojamos
laikosi nacionalinės krypties, o kitas, mažesnės gyvenvietės. Gyventojai

Britų mandatui pasibaigus, žydai 
tuojau pasirodė su gerai ginkluota 
savo 100.000 žydų kariuomene. Di
deli ginklų kiekiai buvę nupirkti ar 
„paskolyti“ iš Britų ar kitų Sąjungi
ninkų armijų karo metu ir suslėpti. 
Žydai iš tikrųjų esą žydai, bet jų 
dauguma yra vokiečiai, lenkai ar ru
sai. Prieš dvi generacijas Europos 
žydai paprastai laikęsi kosmopoliti
nių liberalinių sentimentų. Tos ge
neracijos jau seniai pasibaigusios.

Dauguma karinio amžiaus žydų 
šiandien yra rytinės Europos padaras
— jų ideologija yra totalitarinė, o jie 
patys tokie kaip ir naciai. Iš tikrųjų, 
kai kurie jų yra tikrai naciškai pa
ruošti kariai ir yra pasisavinę bru
talius savo ponų metodus. Tam pa
tvirtinti pakanka tik prisiminti vieną 
pavyzdį, būtent: Deir Yasin arabų 
kaimą, kurio visi gyventojai buvo 
draugiški žydams, tačiau buvo išžu-’ 
dyti, o jų lavonai sumesti į kaimo 
šulinius. Gyvų nelikę nei moterų nei 
vaikų.

Vos tik pasibaigė britų mandatas, 
žydai tuojau pradėjo valyti arabus iš 
žydų gyvenamųjų vietų. Iš pradžių 
valė Haifą, Tiberia, Sefad, Jeruzalę, 
o vėliau ir grynai arabiškas vietoves
— Acre ir Jaffą.

Iki šiol žydai esą išguję apie 
250.000 arabų iš jų nuosavų namų.

vadovaujamas gen. sekretoriaus Fūm- 
berg, yra ištikimas kominformui. 
Kaip dabar patiriama, Fūmberg at
metė Jugoslavijos komunistų kvieti
mą dalyvauti Belgrado kongrese; Fi
scher gi siūlė Titui pasiųsti solidaru
mo telegramą.

Ir dėl Austrijos dalyvavimo Du
nojaus konferencijoje Fischerio spar
nas atstovavo nuomonę, kad dabarti
nė Belgrado konferencijos sudėtis ne
atitinkanti Austrijos, kaip Dunojaus 
valstybės, interesų. Kaip toliau pa
reiškiama, Fischeris ruošiąsis steigti 
tautinę komunistų partiją, kadangi, 
jo nuomone, tik tokia partija galinti 
turėti perspektyvų politiniame gyve
nime. Siekiant užmaskuoti šiuos ne
sutarimus, pradėta nauja propagan
dinė banga, reikalaujanti atlyginimų 
pakėlimo dirbantiesiems.

Karnteno komunistų tarpe šie ne
sutarimai tiek išryškėję, kad jau 
prieita prie pirmųjų skilimų. „Slovė
nų išsilaisvinimo frontas“ (OF) rinki-, 
mų metu sudaręs daugumą balsų 
Austrijos komunistų partijai, jau 
nedviprasmiškai pasisakęs už Tito ir 
prieš Maskvą, (pr.)
CSR STATO GINKLŲ FABRIKUS

IPK iš Pragos rašo:
Čekoslovakija planuoja statyti 

naujus ginklavimo pramonės fabri
kus. Vienas ginklų ir municijos fa
brikas numatytas Ostravoje arba Pre- 
rove; šis fabrikas būtų didesnio pa
jėgumo už garsųjį Skoda fabriką. To-

perkeliami į pietines Bohemijos sritis. 
Joachimsthaly esantieji uranijaus rū
dos ištekliai yra Fichtelbergo klodų 
tęsinys, kurį anoj pusėj sienos, Anna- 
bergo srityje (rytinėj Vokietijos zo
noj) eksploatuoja sovietai, (pr)

— Teplitze įvyko demonstracijų, 
nukreiptų prieš „Vaudies demokra
tiją. Daug demonstrantų, ypač pre
kybos akademijos studentų, areštuo
ta. (pr)

DIDELIS ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
ADELAIDĖJE

United Press praneša, kad šio 
mėn. 7 d. Adelaidėje (P. Australijoje), 
kur, kaip žinome, yra įsikūręs ir mū
sų tautiečių tremtinių būrelis, įvyko 
didelis žemės drebėjimas, kuriam 
lygaus tenai nėra .buvę 64 metai. 
Nors žmonių aukų nebūta, tačiau 
pastatai gerokai nukentėjo. Smūgiai 
prasidėjo 10 vai. 3 min. priešpiet ir 
truko 2 minutes, juos lydėjo požemi
nis griausmas. Trobesiai smarkiai 
susiūbavo, sienose atsirado plyšių, 
nubyrėjo tinkas. Padaryti nuostoliai 
dar neapskaičiuoti.

DP AUKOJA BERLYNUI
Dena praneša: 200 pabaltiečių, Bad 

Reichenhall stovyklos gyventojų, nu
tarė Berlyno gyventojams paaukoti 
savo vienos dienos maisto davinį, (pr)

Užblokuotiems Berlyno gyvento
jams vienos dienos savo maistą š. m. 
rugpiūčio 13 d. paaukojo ir DVlįngeno 
stovyklos lietuviai. .
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